ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Το ειδικό µισθολόγιο των δικαστών από την Δ΄ αναθεώρηση
του Συντάγµατος στο «Μισθοδικείο»1 και το Ν 3691/2008
«Δίκη δ’ υπέρ ύβριος ίσχει ές τέλος εξελθούσα...»2
Περίληψη: Η ιδιαίτερη µισθολογική µεταχείριση των δικαστών ως εγγύηση προς εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας
συναρτώµενη προς την ιδιαιτερότητα των καθηκόντων του δικαστικού
λειτουργήµατος. Οι δυσχέρειες και τα προβλήµατα που προέκυψαν από
τη λειτουργία του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Συντ. Παράθεση σχετικής νοµολογίας για τα µισθολογικά των δικαστών πριν και
µετά τη δηµιουργία (2005) του ως άνω Δικαστηρίου.

1. Εισαγωγή
1.1. Eίναι γεγονός αναµφισβήτητο, ότι η δικαιοσύνη δεν µπορεί να υπάρχει ως υψίστη
λειτουργία του πολιτεύµατος αν δεν είναι
ανεξάρτητη, πράγµα που κατοχυρώνεται
στο άρθρο 26 του Συντ. Με τις διατάξεις
των άρθρων 26, 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του
Συντάγµατος καθιερώνεται, ως ουσιώδες
χαρακτηριστικό της δικαστικής λειτουργίας,
η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία
των φορέων της, η οποία αποτελεί ταυτοχρόνως και το κύριο στοιχείο που την καθιστά ισότιµη προς τις δύο άλλες λειτουργίες.
Η συνταγµατική αυτή προστασία καλύπτει
τον ευρισκόµενο στην ενέργεια δικαστή,
του οποίου διασφαλίζει, µεταξύ άλλων,
και το συνταξιοδοτικό καθεστώς ως εγγύηση της προσωπικής και λειτουργικής του
ανεξαρτησίας4. Σύµφωνα µε την διάταξη

Αντώνης Π. Αργυρός
Δικηγόρος του Πανεπιστηµίου Αθηνών3

του άρθρου 87 του Συντάγµατος του 1952
για πρώτη φορά ορίσθηκε ότι οι αποδοχές
των δικαστικών λειτουργών πρέπει να είναι
ανάλογες µε το λειτούργηµα τους και ότι τα
της βαθµολογικής και µισθολογικής των
κατάστασης ορίζονται µε ειδικούς νόµους.
Η διάταξη περιελήφθη στο άρθρο 88 του
Συντ. 1975.
1.2. Αποτελεί εξ άλλου κοινή συνείδηση
το γεγονός ότι, την Δικαιοσύνη όλοι θεωρητικά την τιµούν και την σέβονται και την
θέλουν ανεξάρτητη, αλλά όταν οι αποφάσεις της δεν είναι αρεστές, ξεχνούν αµέσως
τις διακηρύξεις τους και καταγγέλλουν τις
αποφάσεις που δεν είναι αρεστές, σαν «διατεταγµένες». Άλλωστε ελάχιστοι ενδιαφέρονται για την κατάσταση των λειτουργών
της, τους οποίους ενθυµούνται µόνον όταν
προκύψουν ειδικότερα ζητήµατα και τότε
δεν διστάζουν να επιδεικνύουν ενίοτε απαράδεκτη συµπεριφορά, σε βάρος των.

2. Τα µισθολογικά των
δικαστών5
2.1. Η προϊστορία

3. Εισηγητή στο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88
παρ 2 Συντ., µεταξύ άλλων των αποφάσεων µε
αριθµούς 1/2005, 13/2006.

2.1.1. Με το προσωρινό Πολίτευµα της Ελλάδος, που ψηφίσθηκε στην Επίδαυρο την
1.1.1822, θεσµοθετήθηκε η αρχή της διακρίσεως των Εξουσιών. Με το άρθρο 87
του Συντάγµατος του 1844 οι τακτικοί δικαστές κατέστησαν ισόβιοι, ενώ µε τη διάταξη

4. Βλ. ΕλΣυν 604/2007 (ΕΔΔΔΔ 2007/923), ΣτΕ 597/2007
(Α΄ Δηµοσίευση ΝΟΜΟΣ), ΔΠΡ ΑΘ 1445/2007
(ΔιΔικ 2007/514), Ειδ.Δικ. άρθρου 88 Συντ. 1/2005,
4, 5/2006, 13/2006 (Α΄ Δηµοσίευση ΝΟΜΟΣ).

5. Βλ. Α. Αργυρού, Οι µισθοί των δικαστών. Επισκόπηση νοµολογίας του «Μισθοδικείου» και η
συνταγµατική αναθεώρηση, ΕΕργΔ 2007,769.

1. Ο όρος είναι απολύτως ατυχής.
2. Ησίοδος - Έργα και ηµέραι, 217, «Η δικαιοσύνη
όταν έλθει η ώρα της, θριαµβεύει ενάντια στην
αδικία».
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του άρθρου 5 του Συντάγµατος του 1927 ορίσθηκε ότι: «η
Δικαστική Εξουσία ασκείται υπό Δικαστηρίων ανεξαρτήτων, υποκειµένων µόνον εις τους Νόµους».
2.1.2. Η µετά την Εθνική µας Απελευθέρωση συσταθείσα
Επιτροπή6 προς αναθεώρηση του Συντάγµατος, έκρινε ότι
το θέαµα της «ρακένδυτου δικαιοσύνης» έπρεπε να σταµατήσει και ότι για να στηριχθεί το κύρος της, αλλά κυρίως η
ανεξαρτησία της, είναι ανάγκη να δοθούν στους δικαστές
τα µέσα µιας ανέτου σχετικώς ζωής και οµοφώνως απεφάσισε και εισηγήθηκε όπως δια συνταγµατικής διατάξεως
καθορισθεί: «ότι το σώµα των δικαστικών λειτουργών
είναι ίδιον σώµα και δεν έχει καµµίαν σχέσιν µε τα άλλα
σώµατα των δηµοσίων υπαλλήλων και ότι απαγορεύεται
οιαδήποτε διαβάθµιση; µισθολογική ή βαθµολογική και
η εξοµοίωσις υπαλλήλων του κράτους οιουδήποτε άλλου
κλάδου, προς τους δικαστικούς λειτουργούς» (βλ. πρακτικά της επιτροπής αναθεωρήσεως συντάγµατος της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής σελ. 1668 και επ. και ιδία την αγόρευση του βουλευτή Γ. Μαύρου).
2.1.3. Υπό το πνεύµα των ανωτέρω απόψεων, στο Σύνταγµα του 1952 και µε πλήρη διακοµµατική συµφωνία
προστέθηκε η διάταξη του άρθρου 87, η οποία για πρώτη
φορά όριζε ότι οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών
πρέπει να είναι ανάλογες7 προς το λειτούργηµά τους και
ότι τα θέµατα που αφορούν τη βαθµολογική και µισθολογική τους κατάσταση προσδιορίζονται µε ειδικούς νόµους.
Η µισθολογική αυτή «υπεροχή» των δικαστικών λειτουργών έναντι των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας που
καθιερώθηκε µε το Σύνταγµα του 1952, αποτελεί ουσιώδες
στοιχείο στον κορµό των Ελληνικών Συνταγµατικών ρυθµίσεων που αφορούν την απονοµή της Δικαιοσύνης και τους
λειτουργούς της8.
2.1.4. Προηγήθηκε των συνταγµατικών ρυθµίσεων του
1952, η απόφαση της Ολοµελείας του Συµβουλίου της
Επικρατείας 2080/1950 που έκρινε επί της µισθολογικής
διαφοράς µεταξύ δικαστικών λειτουργών και δηµοσίων
υπαλλήλων. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι νόµιµη η
εξίσωση µισθών των ανωτέρω κατηγοριών, και επειδή στο
Σύνταγµα του 1911 δεν υπήρχε διάταξη για τις αποδοχές

των δικαστικών λειτουργών, βάσισε την κρίση του στην
υπεροχή των δικαστικών λειτουργών έναντι των οργάνων
της εκτελεστικής λειτουργίας και στην ιδιαίτερη και εξαιρετική φύση του δικαστικού λειτουργήµατος.
2.1.5. Η Πολιτεία, δεν έστερξε να ρυθµίσει το ζήτηµα, πράγµα που έπραξε τελικά µε τη συνταγµατική ρύθµιση του
1952. Όµως η συνταγµατική ρύθµιση έµεινε γράµµα κενό,
αφού δεν υλοποιήθηκε.
Οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας στο Πανελλήνιο Συνέδριό τους που συνήλθε στην Πάτρα τον Ιούλιο του έτους
1956, επεσήµαναν τους κινδύνους και ζήτησαν µε ψήφισµά
τους την άµεση ρύθµιση του θέµατος που αφορά στην εύρυθµη λειτουργία της δικαιοσύνης. Οι δικηγορικοί σύλλογοι
δεν έτυχαν καµιάς απαντήσεως στο αίτηµά τους και έτσι επακολούθησε σε ένδειξη διαµαρτυρίας καθολική αποχή από τα
καθήκοντα των δικηγόρων9 όλης της Ελλάδος από τα δικαστήρια, µε αίτηµα την αύξηση των αποδοχών των Δικαστών,
στα πλαίσια του άρθρου 87 του Συντάγµατος του 195210.
Η κατάσταση που προαναφέρθηκε συνεχίστηκε11 και έτσι,
τελικώς, η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου έλαβε την µε αριθµό 40/18.9.1958 απόφαση12: «Δια της διατάξεως ταύτης, ως
προκύπτει και εκ των ενώπιον της επιτροπής αναθεωρήσεως
του Συντάγµατος συζητήσεων, προβλέπεται ότι αι αποδοχαί
των δικαστικών λειτουργών πρέπει να είναι ανώτεροι των
υπαλλήλων της διοικήσεως και ότι δεν συγχωρείται βαθµολογική και µισθολογική εξίσωσις ή εξοµοίωσις των υπαλλήλων της διοικήσεως προς τους δικαστικούς λειτουργούς. Η
τοιαύτη δια συνταγµατικής διατάξεως πρόνοια της Πολιτείας
υπέρ των δικαστικών λειτουργών, αποτελούσα επί µέρους
εφαρµογήν της περί ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας αρχής του Συντάγµατος, οφείλεται εις την ιδιάζουσαν
φύσιν του δικαστικού λειτουργήµατος. Ούτω, δια τους δικαστικούς λειτουργούς δεν υπάρχει, ως διά τους άλλους υπαλλήλους, ωράριον υποχρεωτικής εργασίας. Εργάζονται ούτοι,
ως εκ της φύσεως της εργασίας των, και κατά τας ηµέρας
αργίας και κατά την νύκτα.... Παρά ταύτα ουδεµία ελήφθη
υπέρ των δικαστικών λειτουργών πρόνοια, µη εκδοθέντος
εισέτι του υπό της άνω διατάξεως του Συν/τος προβλεπόµενου ειδικού νόµου, ενώ άλλων υπαλλήλων της διοικήσεως
ή οργάνων του κράτους ηυξήθησαν, εν τισί δε περιπτώσεσι
σηµαντικώς, αι αποδοχαί είτε υπό τον τύπον αποζηµιώσεως

6. Δυνάµει του ΞΗ/1949 Ψηφίσµατος.
7. Βλ. ΣτΕ 833/2000, ΣτΕ 3150/1999, ΣτΕ 5238/1995.
8. Είναι δεδοµένο ότι, η διάταξη του άρθρου 88 παρ. 2α του ισχύοντος Συντάγµατος, που καθορίζει το ύψος των αποδοχών των
δικαστικών λειτουργών, αποτελεί, όπως κρίθηκε από την παγία
νοµολογία όλων των δικαστηρίων, τη βάση της δικαστικής Ανεξαρτησίας, άνευ της οποίας δεν µπορεί να υφίσταται Δικαιοσύνη
και είναι αναγκαίο και αναπόσπαστο συµπλήρωµα των άρθρων
20 παρ. 1 και 26 του Συντάγµατος, ενώ είναι αµφίβολο αν µπορεί
να αναθεωρηθεί.
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9. Την 17.4.1960 στην αίθουσα του «Παρνασσού» µίλησε ο διαπρεπής νοµοµαθής Πέτρος Ζήσης µε τίτλο «Το δικαστικόν πρόβληµα»
και έθεσε εκ νέου το ζήτηµα.
10. Οι δικηγόροι συµπαρασταθήκαν πάντοτε µαχητικά στους δικαστές, µε αίτηµα την αποκατάσταση αξιοπρεπών µισθολογικών
συνθηκών, σύµφωνα µε τις σχετικές συνταγµατικές ρυθµίσεις.
11. Βλ. άρθρο του δικηγόρου Σπύρου Πάλλη στο ΝοΒ 1958,1033.
12. ΝοΒ (6)1958,1035-1036.
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(ως επί παραδείγµατι των τεχνικών, εκπαιδευτικών, νοµαρχών, βουλευτών). Το γεγονός ότι οι δικαστικοί λειτουργοί
δεν δύνανται να επιδιώξωσι διά µέσων, άτινα µετέρχονται οι
άλλοι υπάλληλοι, την βελτίωσιν των αποδοχών των, έδει να
εκτίµηση ή Πολιτεία και να προέλθη εις την επιβαλλοµένην
και υπ’ αυτής αναγνωρισθείσα δια της ως άνω διατάξεως του
Συν/τος µισθολογική κατάταξιν αυτών, ώστε να παρέχωνται
εις αυτούς, εν όψει των κρατουσών οικονοµικών συνθηκών,
τα µέσα αξιοπρεπούς διαβιώσεως. ...Εν όψει των εκτεθέντων
η Ολοµέλεια θεωρεί υποχρέωσίν της να επισηµάνει τους δια
την εύρυθµον λειτουργίαν της Δικαιοσύνης κινδύνους, εάν
και εφ’ όσον δεν ήθελε επιδειχθεί υπό της Πολιτείας το ανάλογον δι’ αυτήν ενδιαφέρον».
2.1.6. Η κρίση για το ζήτηµα των αποδοχών13 συνεχίσθηκε
αµείωτη µέχρι την οριστική επίλυση του ζητήµατος των µισθών των δικαστών από τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο
Παπανδρέου το 1964. Μάλιστα, η αύξηση των αποδοχών
των δικαστών τότε έφθασε ακόµη και στο διπλασιασµό
τους και ιδιαίτερης σηµασίας υπήρξε η αιτιολόγησή της,
αφού ο τότε Πρωθυπουργός θεώρησε αφενός µεν την Δικαιοσύνη «οχυρόν της Δηµοκρατίας», αφετέρου δε ότι
οι δικαστές δεν µπορούν να πένονται. Mε απόφαση της
Βουλής (Συνεδρίαση ΚΔ΄ της 22 Δεκέµβριου 1964) η βουλευτική αποζηµίωση αναπροσαρµόζεται στο σύνολο των
αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Η απόφαση
αυτή διατηρήθηκε µε το Ζ΄ Ψήφισµα της Ε΄ Αναθεωρητικής
Βουλής (ΕτΚ Α΄ 23/18.2.1975) και σύµφωνα µε το άρθρο
111 παρ. 2 Συντ. ισχύει µέχρι σήµερα14. Κανένας δεν ασχολήθηκε µε την πιο πάνω εξοµοίωση βουλευτών µε τους
δικαστές, δεχόµενος το αυτονόητο, ότι λόγω της ισοδυναµίας και ισοτιµίας των λειτουργιών, όλοι οι υπηρετούντες
σ’ αυτές αµείβονται οµοιόµορφα.
Η ανώµαλη κατάσταση15 που επακολούθησε και η ανατροπή της συνταγµατικής τάξεως επιδείνωσε και πάλι το πρόβληµα, µέχρι του έτους 1974.

3. Το Σύνταγµα του 1975
3.1. Ο συνταγµατικός νοµοθέτης του 1975 όρισε στο άρθρο 26 ότι: «1. Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται από τη
Βουλή και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. 2. Η εκτελεστική
13. Βλ. ΑΠ Ολ 275/1959, ΝοΒ 7(1959),953, επιστολή δικαστή Χ. Καθάρειου, ΝοΒ 7(1959),929, επιστολή δικαστή Γ. Αρβανίτη, ΝοΒ
15(1967),90, όπου διεκτραγωδείται η µισθολογική κατάσταση
των δικαστών της εποχής και γίνονται συγκρίσεις µε άλλους κλάδους.
14. Βλ ΣτΕ 4094-95/1997, ΣτΕ 128/1998.
15. Με το ΒΔ 269/1966, το Ν 4507/1966, τα ΒΔ 955/1966, ΝΔ
4532/64 και 4548/1966, όλα όσα είχαν επιτευχθεί µε την αύξηση
του 1965 εµειώθησαν (βλ. σηµείωµα ΚΙΠ, ΝοΒ 15(1967),90).
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λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και
την Κυβέρνηση. 3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα
δικαστήρια· οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνοµα του
ελληνικού λαού». Περαιτέρω, το Σύνταγµα ορίζει στο µεν
άρθρο 87 παράγραφος 1, ότι: «Η δικαιοσύνη απονέµεται
από δικαστήρια συγκροτούµενα από τακτικούς δικαστές,
που απολαµβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία16», στο δε άρθρο 88 παρ. 2 ότι: «Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες17 µε το λειτούργηµά
τους. Τα σχετικά µε τη βαθµολογική και µισθολογική τους
εξέλιξη και µε την κατάστασή τους γενικά καθορίζονται µε
ειδικούς νόµους».
3.2. Το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των δικαστών
Σύµφωνα µε το άρθρο 89 του Συντ.: 1. Απαγορεύεται στους
δικαστικούς λειτουργούς να παρέχουν κάθε άλλη µισθωτή
υπηρεσία καθώς και να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελµα.
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους δικαστικούς λειτουργούς να εκλέγονται µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών ή του
διδακτικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, καθώς και να µετέχουν σε συµβούλια ή επιτροπές
που ασκούν αρµοδιότητες πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα και σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον η συµµετοχή τους αυτή προβλέπεται ειδικά
από το νόµο... 3. Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε
δικαστικούς λειτουργούς απαγορεύεται. Καθήκοντα σχετικά µε την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών θεωρούνται δικαστικά. Επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικούς
λειτουργούς των καθηκόντων εκπροσώπησης της Χώρας
σε διεθνείς οργανισµούς. Η διενέργεια διαιτησιών από δικαστικούς λειτουργούς επιτρέπεται µόνο στο πλαίσιο των
υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως νόµος ορίζει.
Τέλος, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του
Συντάγµατος ορίζει ότι: «Απαγορεύεται η απεργία µε
οποιαδήποτε µορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ’
αυτούς που υπηρετούν στα σώµατα ασφαλείας».
Η φύση του λειτουργήµατος του δικαστικού λειτουργού
και η απαγόρευση ασκήσεως οποιουδήποτε άλλου έργου18
ή επαγγέλµατος αποτελεί σηµαντική ιδιαιτερότητα έναντι
16. Βλ. Κ. Χιώλου, «Η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των
δικαστικών λειτουργών», ΑρχΝ 2002,132.
17. Η νοµολογία σχετικά µε το τι ακριβώς ο Συνταγµατικός νοµοθέτης
θεωρεί «ανάλογες αποδοχές» είναι σταθερή και χωρίς καµία απολύτως παρέκκλιση από το 1950. Βλ: ΣτΕ Ολ 2080/1950, 2928/1986,
ΣτΕ 1688/1991, 2030/1991, 3124/1991, 1145/1992, 1148/1992,
1148/1992, 130/1992, 541/1992, 736/1992, 886/1992, 2458/1993,
2591/1993, 2592/1993, 2681/1993, 1840/1994, 470/1996, 472/1996,
1651/1997, 3458/1997, 3925/1998, 2381/1999 και 436/2006.
18. Βλ. ΣτΕ 490/2008, 989/2007, 1881/2007, ΓνωµΝΣΚ Ολ 202/2006,
135/2005, ΓνωµΕιΣΑΠ 8/2002.
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των άλλων δηµοσίων λειτουργών19. Θα ήθελα να επισηµάνω ότι ο συνταγµατικός νοµοθέτης του 2001 έθεσε στο
άρθρο 57 απόλυτο επαγγελµατικό ασυµβίβαστο20 και για
τους Έλληνες βουλευτές. Με το Η΄ Ψήφισµα της 27.5.2008
της Αναθεωρητικής Βουλής21, το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο καταργήθηκε, αφού όλοι ή σχεδόν όλοι συµφώνησαν
για την κατάργησή του. Η διάταξη του άρθρου 89 του Συντ.
εντάσσεται στις προσωπικές εγγυήσεις της δικαστικής ανεξαρτησίας και αποτελεί ενιαία συνέχεια µε τη διάταξη του
άρθρου 88 παρ. 2. Όµως, η ιδιαιτερότητα που οι δικαστές
ασκούν τα καθήκοντά τους και ιδίως η απαγόρευση ασκήσεως άλλου έργου, συνάπτεται απολύτως µε τη φύση των
καθηκόντων τους και ιδίως µε την δικαστική ανεξαρτησία.
Ενόψει των ανωτέρω, η διάταξη του άρθρου 88 παρ. 2 του
Συντάγµατος, σύµφωνα µε την οποία οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες µε το λειτούργηµά
τους, αποτελεί µέρος αδιάσπαστο της φύσεως του λειτουργήµατός τους, όπως αυτό αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 3 του Συντ.

4. Η συνταγµατική αναθεώρηση του 2001
και η δηµιουργία του δικαστηρίου
του άρθρου 88 παρ. 2 Συντ.
4.1. Το άρθρο 88 του Συντάγµατος, όπως ισχύει από
17.4.2001, µετά την αναθεώρησή του µε το Ψήφισµα της
από 6.4.2001 Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων
(ΦΕΚ Α΄ 84), ορίζει στην παρ. 2 ότι: «2. Οι αποδοχές των
δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες µε το λειτούργηµά
τους. Τα σχετικά µε τη βαθµολογική και µισθολογική τους
εξέλιξη και µε την κατάστασή τους γενικά καθορίζονται
µε ειδικούς νόµους. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 94,
95 και 98, διαφορές σχετικά µε τις κάθε είδους αποδοχές
και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και εφόσον
η επίλυση των σχετικών νοµικών ζητηµάτων µπορεί να
επηρεάσει τη µισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική
κατάσταση ευρύτερου κύκλου προσώπων, εκδικάζονται
από το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 9922. Το δικαστήριο
στις περιπτώσεις αυτές συγκροτείται µε τη συµµετοχή ενός
19. Πρόεδρος Ανώτατου Δικαστηρίου δήλωσε ότι λαµβάνει κατά
πολύ ολιγότερα από την Γραµµατέα του δικαστηρίου που προεδρεύει και χωρίς τον υπολογισµό των πλασµατικών υπερωριών.
20. Βλ. ΑΕΔ 5/2006, 12/2003, 11/2003.
21. ΕτΚ Α΄ 102/2.6.2008.
22. Το δικαστήριο αγωγών Κακοδικίας κατά δικαστικών λειτουργών,
το οποίο αποτελεί νοµικό απολίθωµα µιας άλλης εποχής και
έπρεπε να έχει καταργηθεί από καιρό, αφού όπως φαίνεται από
το σύνολο της αρνητικής νοµολογίας του δεν βρήκε ποτέ ευθύνη,
και πώς άραγε θα το έκανε, αφού όπως ορίζει το άρθρο 6 του
Ν 693/1977 «οι δικαστικοί λειτουργοί ευθύνονται... ένεκα δό-
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επιπλέον τακτικού καθηγητή και ενός επιπλέον δικηγόρου,
όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη συνέχιση
τυχόν εκκρεµών δικών». Η τροποποίηση του άρθρου 99
του Συντ. δεν είχε προταθεί στην προηγουµένη της αναθεωρήσεως Βουλή23 και υπάρχει η άποψη24 ότι η αναθεωρητική διαδικασία παραβιάσθηκε25. Το ζήτηµα τέθηκε
στο Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντ., το οποίο
κατά πλειοψηφία έκρινε ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέµα26. Σε
εκτέλεση της διατάξεως του άρθρου 88 παρ. 2 εκδόθηκε
ακολούθως ο Ν 3038/200227: «Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντ. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 180/7.8.2002), στο Κεφάλαιο Α΄ του οποίου (άρθρα 1 - 13) ρυθµίζονται τα θέµατα της συγκροτήσεως και
της δικαιοδοσίας του ανωτέρω ειδικού δικαστηρίου, της
διαδικασίας ενώπιον αυτού και της ισχύος και των συνεπειών των αποφάσεών του. Ειδικότερα, στο µεν άρθρο 4
του Ν 3038/2002 ορίζεται ότι: «Στο Ειδικό Δικαστήριο που
προβλέπεται µε το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντ. υπάγονται
οι διαφορές που αναφέρονται σε κάθε είδους αποδοχές
και συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και του κύριου
προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εφόσον η επίλυση των σχετικών νοµικών ζητηµάτων µπορεί
να επηρεάσει τη µισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση ευρύτερου κύκλου προσώπων». Στην δε
παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν 3038/2002 ορίζεται ότι: «1.
Το Ειδικό Δικαστήριο εάν κρίνει ότι δεν έχει δικαιοδοσία
παραπέµπει την υπόθεση στο αρµόδιο τακτικό διοικητικό
δικαστήριο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η παραπεµπτική απόφαση είναι δεσµευτική για το δικαστήριο στο οποίο γίνεται
η παραποµπή», ενώ στην παρ. 2 ίδιου άρθρου ορίζεται ότι:
«2. Το τακτικό διοικητικό δικαστήριο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο, εάν κρίνει ότι στη διαφορά που έχει εισαχθεί απευθείας σε αυτό ανακύπτουν νοµικά ζητήµατα η επίλυση των
οποίων µπορεί να επηρεάσει τη µισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση ευρύτερου κύκλου προσώλου, βαρείας αµελείας ή αρνησιδικίας, εφόσον προέκυψε ζηµία
στον ενάγοντα».
23. Σύµφωνα µε την άποψη του καθηγητή Φ. Σπυρόπουλου, στο
βιβλίο του Εισαγωγή στο Συνταγµατικό Δίκαιο, σελ. 428, η επέκταση της αρµοδιότητας του δικαστηρίου Κακοδικίας είναι αντισυνταγµατική, αφού το άρθρο 99 Συντ. δεν περιλαµβάνονταν
µεταξύ των αναθεωρητέων διατάξεων.
24. Α. Γλυκός, «Το ανίσχυρο του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 88 του Συντ.», ΔιΔικ 2002,1134.
25. Υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, ως προς την αντισυνταγµατικότητα, Σπυρόπουλος, ό.π., σελ 155, παρ 59.
26. Βλ. στην απόφαση 77/2007 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Συντ. την µειοψηφία του καθηγητή Νοµικής Π.
Κορνηλάκη και της Συµβούλου ΣτΕ κ.Καραµανώφ.
27. Ο νόµος αυτός είναι ατελής και αποτελεί αιτία µεγάλων προβληµάτων στη λειτουργία του δικαστηρίου.
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πων, παραπέµπει τη διαφορά αυτή στο Ειδικό Δικαστήριο.
Το τακτικό διοικητικό δικαστήριο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο
κρίνει το ζήτηµα της παραποµπής σε κάθε στάση της δίκης
και σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας. Η παραπεµπτική απόφαση, όταν καταστεί αµετάκλητη, είναι δεσµευτική για το
ειδικό δικαστήριο». Στο άρθρο 9 του Ν 3038/2002 ορίζεται ότι: «Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου εφαρµόζονται αναλόγως κατά τα λοιπά οι διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας και συµπληρωµατικά
οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας». Εξ άλλου,
µε το άρθρο 13 του Ν 3038/2002 ορίστηκε ότι: «Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του νόµου αυτού εφαρµόζονται
στα ένδικα βοηθήµατα που ασκούνται µετά την έναρξη της
ισχύος του». Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, στη δικαιοδοσία του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 99 του
Συντάγµατος (µε διευρυµένη σύνθεση) υπάγονται οι σχετικές µε κάθε είδους αποδοχές και συντάξεις των δικαστικών
λειτουργών διαφορές (και εφόσον η επίλυση των οικείων
νοµικών ζητηµάτων µπορεί να επηρεάσει τη µισθολογική,
συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση ευρύτερου κύκλου προσώπων), οι οποίες εισάγονται σ’ αυτό µε ένδικα
βοηθήµατα (εισαγωγικά δικόγραφα) µετά την έναρξη της ισχύος του ανωτέρω νόµου (7.8.2002), (βλ. ΣτΕ 687/2003).
4.2. Η δηµιουργία του Ειδικού αυτού Δικαστηρίου, όπως
προκύπτει από τις σχετικές συζητήσεις (βλ. Πρακτικά Αναθεώρησης στις σελίδες 443, 464, 470, 474, 478), υπήρξε
προϊόν της αποδοκιµασίας µέρους της επιστηµονικής κοινότητος28 αλλά και του συντακτικού νοµοθέτη, στη µέχρι
τότε παγία νοµολογία των δικαστηρίων που αφορά στις
αποδοχές των δικαστικών λειτουργών29 και ιδίως στην
εφαρµογή της επεκτατικής ισότητας. Κρίθηκε από τους
δηµιουργούς του, ότι το Δικαστήριο αυτό έπρεπε να µεταβάλει την µέχρι τότε πάγια νοµολογία και να οδηγήσει
τα πράγµατα σε άλλους δρόµους. Βεβαίως, υπήρξαν και
έντονες φωνές αποδοκιµασίας της δηµιουργίας του Δικαστηρίου αυτού30.
Ο Υπουργός, βουλευτής και καθηγητής της Νοµικής Σχολής
του ΕΚΠΑ Προκόπης Παυλόπουλος είχε αναφέρει τα εξής
στην Αναθεωρητική Βουλή: «Η δηµιουργία ειδικού δικαστηρίου για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών µε
βρίσκει εντελώς αντίθετο. Τη θεωρώ µειωτική και για το
συντακτικό νοµοθέτη και για την ίδια τη δικαιοσύνη. Ο δικαιολογητικός λόγος είναι ότι βρέθηκαν ορισµένες αποφάσεις δικαστηρίων -κακώς- οι οποίες στην ουσία ρύθµισαν,
28. Βλ. Θ. Φορτσάκη, «Το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2
Συντ.», ΝοΒ 50(2002),84.
29. Με βασική αντίρρηση ότι οι ίδιοι δικάζουν τις υποθέσεις τους.
30. Βλ. αγορεύσεις Α. Ανδρεουλάκου και Φ. Κουβέλη (Πρακτικά Ολ
Αναθ. Βουλής, σελ. 618, 587-8).
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κατ’ ουσία, τα µισθολογικά των δικαστικών λειτουργών.
Και εξ αυτού του λόγου, πρέπει να βάλουµε αυτή τη “δικλείδα”, η οποία πηγαίνει που; Στο ότι αναθέτουµε σ’ ένα
ειδικό δικαστήριο, και δη στο δικαστήριο αγωγών κακοδικίας, αυτές τις διαφορές. Σηµειολογικά δεν αντιλαµβανόµαστε, πέραν του θεσµού γενικότερα, ότι το να αναθέτεις
αυτά τα θέµατα στο δικαστήριο αγωγών κακοδικίας, σηµαίνει ότι κάθε φορά που θα µπορούσε ο δικαστής να διεκδικήσει κάτι τέτοιο, θα ισοδυναµεί µε ένα είδος κακοδικίας,
στην οποία έχει υποπέσει µε το να θέλει απλώς και µόνο να
ζητήσει δικαστική προστασία; Αλλά δεν είναι µόνον αυτό.
Υπάρχει µια αντίφαση per se σε όλη αυτήν τη διαδικασία.
Δεχόµαστε ότι για όλα τα θέµατα ο δικαστής και ιδίως οι
ολοµέλειες, όπως προτείνεται στο άρθρο 100, µπορεί να
ελέγχει τη συνταγµατικότητα των νόµων. Εκτός από ένα
θέµα, αυτό που αφορά τα µισθολογικά του, γιατί δήθεν
µε αυτόν τον τρόπο ο δικαστής ρυθµίζει κατά βούληση το
µισθό του! Δηλαδή, το σπουδαιότερο θέµα συνταγµατικότητας για το οποίο πρέπει να φοβόµαστε τη δικαστική
εξουσία είναι αυτό; ...Εσείς που δέχεσθε αυτήν την άποψη
πρέπει να αποδεχθείτε ότι θα πρέπει να φτιάξουµε περίπου
ένα ειδικό δικαστήριο, το οποίο θα εκδικάζει όλες τις διαφορές των δικαστών, αφού οι δικαστές, κατ’ αρχήν, είναι
εξ ορισµού ύποπτοι να κρίνουν θέµατα που τους αφορούν.
Αυτή είναι η λογική της σχετικής διάταξης. Σας το λέω ευθέως, το είχα πει και στην επιτροπή. Είναι λάθος. Είναι µεγάλο λάθος και δεν πρέπει να οδηγηθούµε προς αυτήν την
κατεύθυνση» (Πρακτικά Ολ Αναθ. Βουλής, σελ. 597).
Έχω την γνώµη ότι η ιστορία απέδειξε ότι υπήρξε προβληµατική η δηµιουργία του δικαστηρίου αυτού, αφού θεωρήθηκε ότι η δηµιουργία του ήταν η πλέον σηµαντική, επίσηµη
και έµπρακτη αµφισβήτηση του κύρους της αµεροληψίας31
της δικαιοσύνης και των λειτουργών της. Ήδη, εξαγγέλθηκε
ότι µε τη δηµιουργία Συνταγµατικού Δικαστηρίου, το Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντ. θα καταργηθεί32,
πλην όµως η συνταγµατική αναθεώρηση του 2006/2007
απέβη άκαρπος, ως προς το συγκεκριµένο ζήτηµα.
4.3. Η Πολιτεία δεν πέτυχε να λειτουργήσει οµαλά το Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντ., ούτε το εξόπλισε
µε όλα εκείνα τα µέσα, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση
της αποστολής του: Το Δικαστήριο αυτό, που λειτούργησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2005, αντιµετωπίζει
συνεχώς δυσχερή και σχεδόν αξεπέραστα προβλήµατα και
συγκεκριµένα:
31. Βλ. την από 13.5.1999 πρόταση της Επιτροπής για µελέτη των
αναθεωρητέων διατάξεων του Συντ. περί Δικαιοσύνης προς ΣτΕ
στο τόµο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ, «Η αναθεώρηση του Συντ. και το ΣτΕ», Αθήνα, 2001, σελ. 90.
32. Βλ. φύλλο εφηµερίδας «Η Καθηµερινή» της 14.12.2006.
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Ι) Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2
του Συντ. είναι αµετάκλητες και δεν υπόκεινται στον έλεγχο
άλλου δικαστηρίου. Όµως δεν προβλέφθηκε παράλληλα
να µπορεί να λειτουργήσει το Δικαστήριο σε Τµήµατα και
σε Ολοµέλεια33, µε αποτέλεσµα να προκύψουν αξεπέραστα
προβλήµατα στην ενότητα της νοµολογίας του.
ΙΙ) Υπάρχει αδυναµία λειτουργίας αντιστοίχου µηχανισµού
του άρθρου 100 παρ. 5 του Συντ., όταν κρίνεται από το
ίδιο το δικαστήριο διάταξη τυπικού νόµου ως αντισυνταγµατική.
ΙΙΙ) Δεν προβλέπεται τρόπος αντιµετώπισης της άρσης των
συγκρούσεων των αποφάσεων των άλλων Ανώτατων δικαστηρίων µε το δικαστήριο αυτό, σε αναλογία µε το άρθρο
100 του Συντ. Δηµιουργούνται σηµαντικά προβλήµατα µε
την αντίθετη νοµολογία των άλλων ανωτάτων δικαστηρίων
και έτσι, για το ίδιο νοµικό ζήτηµα, προέκυψαν εντελώς διαµετρικά αντίθετες λύσεις, χωρίς την παραµικρή δυνατότητα να επιλυθεί το ζήτηµα. Χαρακτηριστική περίπτωση,
είναι το ζήτηµα της τοκοδοσίας, της παραγραφής αξιώσεων έναντι του Δηµοσίου, του εντόκου της αναγνωριστικής
αγωγής, που για τα ζητήµατα αυτά προκύπτουν αντίθετες
αποφάσεις του δικαστηρίου34 του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου κ.λπ.
ΙV) Tεράστια προβλήµατα δηµιουργούνται στη λειτουργία
του δικαστηρίου λόγω:
α) της ετήσιας θητείας των µελών του, έτσι ώστε να είναι
αδύνατη η ολοκλήρωση του δικαστικού έργου µέσα σε ένα
δικαστικό έτος (συµµετοχή σε συνεδριάσεις, διασκέψεις, εισηγήσεις, συγγραφή αποφάσεων, θεώρηση κ.λπ.) αλλά και
β) λόγω του τεράστιου όγκου των εκκρεµών δικογραφιών
(το έτος 2006 κατετέθησαν απευθείας στη γραµµατεία του
Δικαστηρίου 2048 δικόγραφα, εκκρεµούν συνολικά περί
τις 5.000 δικογραφίες).
Περαιτέρω, πέραν της εύλογης δυσφορίας των δικαστικών
λειτουργών που αναµένουν την επίλυση της διαφοράς35
τους, δηµιουργείται και τεράστιος φόρτος εργασίας που καλούνται να διεκπεραιώσουν στην πλειοψηφία τους τα µέλη
του δικαστηρίου µαζί µε άλλα πολύ σοβαρά και επείγοντα
καθήκοντα και χωρίς να τους καταβάλλονται ούτε τα έξοδα
33. Δεν προβλέφθηκε µηχανισµός µε τον οποίο ζητήµατα µείζονος
σηµασίας να επιλύονται από µείζονα Ολοµέλεια, έτσι ώστε να µην
εκδίδονται από διαφορετικές συνθέσεις αντίθετες αποφάσεις.
34. Βλ. 1/2005 Απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθ. 88 Συντ,
ΕΕργΔ 64(2005)1476, ΕφηµΔΔ 1(2006),28 και ΑΠ Ολ 3/2006,
ΕλΔ 47(2006),412 για θέµατα τοκοδοσίας κ.λπ., βλ. επίσης «Τα
Προνόµια του Δηµοσίου εις βάρος του πολίτη» Νοµικός Φάκελος, τεύχος 14, σελ. 13.
35. Βλ. Π. Κυρίµη, «Και οι δικαστές έχουν το δικαίωµα δίκαιης δίκης», ΔΦΝ 2006,647.
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µετακινήσεως36 αλλά και η παραµικρή αποζηµίωση37 έως
τον Ιούνιο του 200838. Έτσι, η κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στα µέλη του δικαστηρίου δεν είναι ευχάριστη.

5. Το µισθολογικό καθεστώς - Η πάγια
νοµολογία όλων των δικαστηρίων
5.1. Το µισθολογικό καθεστώς των δικαστικών λειτουργών
αποτέλεσε στο παρελθόν αιτία µεγάλης αντιδικίας µεταξύ
της δικαστικής εξουσίας, από τη µια πλευρά και της νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας από την άλλη, αλλά και
πηγή έντονης επιστηµονικής συζήτησης και αµφισβήτησης.
Η µη υλοποίηση της πρόβλεψης του άρθρου 88 παρ. 2 του
Συντάγµατος για αποδοχές των δικαστικών λειτουργών
ανάλογες προς το λειτούργηµά τους είχε ως αποτέλεσµα
την άσκηση και εν συνεχεία αποδοχή από τα δικαστήρια
αγωγών για την αναγνώριση της υποχρέωσης του Δηµοσίου να καταβάλει στους δικαστές διαφορές αποδοχών σε
σχέση µε τις υψηλότερες αποδοχές που ελάµβαναν άλλες
κατηγορίες κρατικών λειτουργών (καθηγητές ΑΕΙ, διευθυντές ιατροί ΕΣΥ)39.
5.2. Η επίκληση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας, της
διατάξεως του άρθρου 4 του Συντ.40, υπήρξε αφετηρία των
εργατικών διεκδικήσεων µέχρι σήµερα και αντικείµενο
δικαστικής έρευνας σε εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις,
µε χαρακτηριστική περίπτωση την, κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 4 και 21 του Συντ., χορήγηση και
στους δύο συζύγους41 του οικογενειακού επιδόµατος του
άρθρου 11 του Ν 1505/1984 µε την ΑΕΔ 3/2001. Έχει κριθεί παγίως, ότι η αρχή της ισότητας δεσµεύει όχι µόνο τον

36. Τα µέλη του δικαστηρίου µε έδρα Θεσσαλονίκη και Κοµοτηνή
µετακινούνται στην Αθήνα για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου και τις διασκέψεις και διανυκτερεύουν µε
δικά τους έξοδα!!!
37. Με ΚΥΑ 2/16924/0022/8.5.2008 καθορίσθηκε αποζηµίωση ανά
συνεδρίαση των µελών του Δικαστηρίου σε 140 € ανά συνεδρίαση, όταν τα επίκουρα µέλη στο δικαστήριο, λαµβάνουν µηνιαία
αποζηµίωση 733,67€!
38. Παρά την ύπαρξη τελεσιδίκων αποφάσεων (1674, 1676/2008) του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε βάρος της, η διοίκηση αρνείται
να πληρώσει την αποζηµίωση των µελών του δικαστηρίου.
39. Βλ. Κων. Κουσούλη, Οι αποδοχές των Δικαστών ως εγγύηση της
δικαστικής ανεξαρτησίας και της ποιότητος του δικαιοδοτικού
έργου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2004.
40. ΑΠ Ολ 21/2006, αναφορικά µε την ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις (οικογενειακό επίδοµα), ΣτΕ Ολ 1986/2005,
ΕΔΔΔΔ 2005,769, αναφορικά µε την πρόσληψη συνοριακών
φυλάκων και τη µη ίση κατανοµή των θέσεων κατά φύλο, µε τη
µορφή ποσοστώσεων εις βάρος των γυναικών.
41. Βλ. Κ. Χιώλου, «Η ισότητα των δύο φύλων», ΑρχΝ 2005,850.
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εφαρµοστή του δικαίου αλλά και τον ίδιο τον νοµοθέτη42
ως προς τις συνέπειες της κρίσης αντισυνταγµατικότητας
ως προς ορισµένη ρύθµιση. Έτσι, µετά τη διαπίστωση της
αντισυνταγµατικότητας, είναι δυνατή η µη εφαρµογή της
δυσµενούς ρύθµισης, αλλά ακόµη, είναι δυνατή η εφαρµογή της εξαιρετικής ευνοϊκής ρύθµισης υπέρ άλλων διοικουµένων που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της43.
Η εφαρµογή της διαµορφωµένης πάγιας νοµολογίας της
διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος σε πάρα
πολλές υποθέσεις (όχι µόνο των δικαστικών λειτουργών
αλλά και του συνόλου των Ελλήνων, ιδία των εργαζοµένων), επέτρεψε την επεκτατική εφαρµογή ευνοϊκών ρυθµίσεων σε ευρύτατο κύκλο προσώπων.
Όµως, η θεωρία είχε εντελώς αντίθετη άποψη από τη νοµολογία44, ότι δηλαδή είναι δυνατή η επέκταση ευνοϊκών νοµοθετικών ρυθµίσεων σε εφαρµογή της αρχής της ισότητας
και ειδικά ως προς το ζήτηµα των µισθών των δικαστών45.

6. Η νοµολογία µέχρι το 2005
για τους µισθούς των δικαστών
6.1. Όπως δέχεται η πάγια νοµολογία όλων των δικαστηρίων που ίσχυε µέχρι την λειτουργία του Δικαστηρίου του
άρθρου 88 παρ. 2 του Συντ. και ακολουθήθηκε και από
το Δικαστήριο αυτό, κατά την συνταγµατική διάταξη (του
άρθρου 88 παρ. 2) που αντιµετωπίζει το µισθολόγιο των
δικαστικών λειτουργών ως συµπλήρωµα και αυτονόητη
προϋπόθεση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους, ο νοµοθέτης όφειλε να προβεί στη ρύθµισή
του, ενόψει του τιθέµενου κριτηρίου των αναλόγων προς
το λειτούργηµα τούτο αποδοχών. Η περαιτέρω εξειδίκευση του πιο πάνω συνταγµατικού κριτηρίου, που προκύπτει
ευθέως από το συνδυασµό των ανωτέρω άρθρων 26, 87
παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συντ., αναλύεται στις ακόλουθες
βασικές αρχές που καθιέρωσε η νοµολογία από το 1975
µέχρι σήµερα: α) Η ρύθµιση του µισθολογίου πρέπει να διαφυλάσσει την ισοτιµία της Δικαιοσύνης έναντι των άλλων
λειτουργιών του Κράτους (νοµοθετικής και εκτελεστικής).
Η ισοτιµία αυτή δεν είναι µόνον ισοτιµία πράξεων, είναι
και ισοτιµία λειτουργών, αµέσων οργάνων του Κράτους.

Οι αποδοχές των επικεφαλής των τριών λειτουργιών του
Κράτους (νοµοθετικής, δικαστικής και εκτελεστικής) πρέπει
να είναι ισότιµες46, να διαµορφώνονται σε παραπλήσια
επίπεδα και να υπόκεινται σε παρόµοιο φορολογικό καθεστώς. Έτσι, η εξεύρεση της συνταγµατικής οροφής στο
ειδικό µισθολόγιο των δικαστών επιτρέπει περαιτέρω την
ορθή διαρρύθµισή του στα κατώτερα κλιµάκια. β) «Ειδικό»
µισθολόγιο των δικαστών σηµαίνει, πράγµατι, αυξηµένο
µισθολόγιο έναντι, όχι απλώς των διοικητικών υπαλλήλων,
αλλά έναντι όλων των άλλων αξιωµατούχων του Δηµόσιου
τοµέα, ανεξάρτητα τόσο από τη νοµική σχέση τους προς το
Δηµόσιο όσο και από τη νοµική µορφή της υπηρεσίας τους
ως διοικητικής, νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή
νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου47 κ.λπ. Από αυτές
δεν µπορούν να εξαιρεθούν οι δηµόσιοι λειτουργοί που
στελεχώνουν τη διοίκηση48 των ανεξαρτήτων αρχών49,
ενόψει του γενικού επιπέδου της οικονοµικής αναπτύξεως
της Χώρας και των απολαβών που χορηγούνται µε βάση
τις εκάστοτε διαµορφούµενες συνθήκες. Διατάξεις νόµων,
από τις οποίες προκύπτει αµέσως ότι οι συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές ορισµένων λειτουργών του δηµόσιου τοµέα είναι υψηλότερες από εκείνες των Προέδρων
των Ανωτάτων Δικαστηρίων, αποτελούν προσβολή του
κύρους και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας,
που κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα (άρθρα 26 και 87).
γ) Απαγορεύεται από το Σύνταγµα, µε οποιαδήποτε µορφή
και εάν επιχειρείται, η µισθολογική εξοµοίωση λειτουργών
του δηµοσίου τοµέα προς τους δικαστές. Το ειδικό µισθολόγιο των δικαστών είναι αυτοτελές και δεν επιτρέπεται να
επεκτείνεται σε άλλους λειτουργούς, αφού µε τον τρόπο
αυτό παύει να είναι ειδικό και αυξηµένο, όπως αξιώνει το
Σύνταγµα (βλ. Πρακτικά Ολοµέλειας Επιτροπής της αναθεωρήσεως του Συντάγµατος 1975, σελ. 384, Πρακτικό
Α΄ Υποεπιτροπής σελ. 203, Βλ. ΣτΕ Ολοµέλειας 2080/1950
και 2928/1986). Έτσι, η χορήγηση υπέρτερων αποδοχών
σε άλλες κατηγορίες εργαζοµένων και µάλιστα στο χώρο
του δηµόσιου τοµέα, έναντι των δικαστικών λειτουργών,
µε οποιαδήποτε µορφή ή ονοµασία (π.χ. πάγιες πραγµατικές ή πλασµατικές υπερωρίες, πάσης φύσεως επιδόµατα,

46. Βλ. ΣτΕ 3670/1994, 1693/1989, 2928/1986, 1688/1991.

43. Βλ. ΑΠ 53/1983, ΝοΒ 31(1983),1370 και ΣτΕ 2495/2000, ΕΔΔΔΔ
2001,462, ΝοΒ 49(2001),1681.

47. Νοούνται βεβαίως τα νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στο Δηµόσιο, υπό την έννοια του άρθρου 14 του Ν 2190/1994 και του
νόµου που καθορίζει εκάστοτε τον δηµόσιο τοµέα. Βεβαίως, η
υπαγωγή σε αυτά νοµικών προσώπων που έχουν εξέλθει του
δηµοσίου τοµέα δεν µπορεί να θεωρηθεί θεµιτή.

44. Βλ. ΑΠ Ολ 53/1983, ΝοΒ 31(1983),1370, µε αγόρευση του Εισαγγελέα ΑΠ Φαφούτη.

48. Βλ. Β. Καράκωστα, «Οι κατά το σύνταγµα ανεξάρτητες αρχές»,
ΝοΒ 51(2003),2087.

45. Ο Καθηγητής Φ. Βεγλερής στηλιτεύει την εφαρµογή της «επεκτατικής ισότητας», βλ. ΤοΣ 1978,202, ΤοΣ 1981,4, ΤοΣ 1982,264,
περιοδικό «Νέο Δικαιον» 1951,436.

49. Οι ανεξάρτητες αρχές αποτελούν όργανα της εκτελεστικής εξουσίας (ΣτΕ ΠΕ 586/2002, ΣτΕ Τµ. Γ 3/2002, Τριµελούς Επιτροπής,
ΣτΕ Τµ. Γ 4126/2005, 7µελούς συνθέσεως).

42. Βλ. Αν. Μανιτάκη, «Η συνταγµατική αρχή της ισότητας και η έννοια του γενικού συµφέροντος», ΤοΣ 1978,433-440.
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εφηµερίες, έξοδα παραστάσεως, πάγιοι φορολογικοί συντελεστές, ειδικά επιδόµατα, ΔΙΒΕΤ κ.λπ.) αποτελεί αντισυνταγµατική νοµοθέτηση και συνιστά ανεπίτρεπτη ευθεία
παραβίαση του Συντάγµατος και ιδία των άρθρων 26, 87
παρ. 1 και 88 παρ. 250. Εξάλλου, η παραβίαση της ανωτέρω συνταγµατικής επιταγής, συντελείται µε τη χορήγηση
από τον κοινό νοµοθέτη συνολικών αποδοχών σε άλλες
κατηγορίες εργαζοµένων σε επίπεδο υψηλότερο εκείνου
των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών. Η διάταξη του
άρθρου 88 παρ. 2, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 87 παρ. 1 του Συντ., ως κανόνας ουσιαστικού
δικαίου, επιτάσσει στην περίπτωση αυτή την αναβάθµιση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών στο ύψος
εκείνο στο οποίο ανήλθαν, ως σύνολο λαµβανόµενες, οι
αποδοχές της άλλης κατηγορίας εργαζοµένων, µε τις πάσης
φύσεως ρυθµίσεις του κοινού νοµοθέτη και δεν εκλείπει,
εκ του λόγου αυτού, η από το Σύνταγµα επιβαλλόµενη
υποχρέωση του κοινού νοµοθέτη να καταρτίσει το ειδικό
µισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών. Εξάλλου, από τη
βασική για το δηµοκρατικό πολίτευµα αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών, που καθιερώνεται µε τα άρθρα 1, 26,
73 επ., 81 επ. και 87 επ. του Συντ., απορρέει η ειδικότερη
αρχή ότι, η νοµοθετική λειτουργία, έχουσα ως έργο της τη
θέσπιση αφηρηµένων κανόνων δικαίου, δεν επιτρέπεται να
επεµβαίνει στα έργα της Δικαστικής, επιβάλλουσα λύση σε
συγκεκριµένη διαφορά, που µόνη η τελευταία δικαιούται
να επιλύει. Δεν δεσµεύεται όµως η νοµοθετική λειτουργία,
να ρυθµίσει, µε νέους κανόνες δικαίου, κατά τρόπο διαφορετικό έννοµες σχέσεις που έχουν γεννηθεί καθώς και
δικαιώµατα που έχουν αποκτηθεί σύµφωνα µε διατάξεις
κανόνων δικαίου οι οποίοι ίσχυσαν στο παρελθόν, έστω
και αν οι έννοµες σχέσεις ή τα δικαιώµατα αυτά κρίνονται
ενώπιον των δικαστηρίων ή έχουν αναγνωριστεί δια τελεσιδίκων ή και αµετακλήτων δικαστικών αποφάσεων, υπό
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κανόνες έχουν γενικό χαρακτήρα και δεν ρυθµίζουν µεµονωµένη σχέση, διότι, στην
περίπτωση αυτή, θα παραβιαζόταν µε τη νέα ρύθµιση και
η καθιερωµένη από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντ. αρχή της
ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του νόµου51.
Η νοµολογία έχει παγιοποιηθεί στην εφαρµογή της αρχής
της ισότητας και της ίσης µεταχείρισης σε όλες τις κατηγορίες των εργαζοµένων. Είναι γνωστό ότι, στα πλαίσια της
ερµηνείας και εφαρµογής των άρθρων 4 παρ. 1 και 22
παρ. 1 του Συντ., εδώ και πολλά χρόνια και µετά από κάποιες διακυµάνσεις της νοµολογίας, έχει πλέον, µε σειρά
αποφάσεων των Τµηµάτων και της Ολοµελείας του Αρείου
Πάγου, σταθεροποιηθεί η άποψη ότι στην περίπτωση που

ο νοµοθέτης (κοινός ή συλλογικός) καθιερώνει ορισµένη
ευνοϊκή µισθολογική παροχή για κατηγορία εργαζοµένων,
αγνοώντας αδικαιολόγητα µια άλλη για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος καθιέρωσης της ευνοϊκής παροχής, επεκτείνεται η εφαρµογή της σχετικής διάταξης και σ’ αυτούς
που αγνοήθηκαν52. Όταν, εξάλλου, µε διάταξη εξαιρείται
ειδικά ορισµένη κατηγορία προσώπων από συγκεκριµένη παροχή ήδη προβλεπόµενη για το σύνολο οµοειδών
κατηγοριών, τότε δεν εφαρµόζεται ως αντισυνταγµατική
η εισάγουσα την εξαίρεση διάταξη, αλλ’ εκείνη που καλύπτει το σύνολο των οµοειδών κατηγοριών53. Η σε κάθε,
λοιπόν, περίπτωση επεκτατική ή δηµιουργική (ή και αναλογική), όπως λέγεται, αυτή εφαρµογή της περιεχούσης
την ευµενή ρύθµιση διάταξης στηρίζεται στο γεγονός ότι
τα δικαστήρια, ασκώντας τον από τα άρθρα 87, 93, 4 και
120 του Συντ. έλεγχο στο έργο της νοµοθετικής εξουσίας
και προς αποκατάσταση της αρχής της ισότητας (δεδοµένης
της δέσµευσης του νοµοθέτη για την ισόνοµη ρύθµιση των
οµοίων), θα πρέπει να εφαρµόζουν σε όλη της την έκταση την εν λόγω αρχή και βάσει αυτής να καταλήγουν στην
εφαρµογή της ευνοϊκής ρύθµισης, χωρίς αυτό να σηµαίνει
ότι παραβιάζεται η συνταγµατική αρχή της διάκρισης των
εξουσιών. Και τούτο διότι, όπως εξηγεί η νοµολογία, εάν
περιορίζοντο στην απλή διάγνωση της αντισυνταγµατικότητας κι εντεύθεν απλώς και µόνο στη µη εφαρµογή της
εµµέσως εισαγούσης την ως προς ορισµένους δυσµενή
εξαίρεση διάταξης, χωρίς δηλαδή να µπορούν να επεκτείνουν τη µε αυτήν ευθέως γενοµένη ευνοϊκή ρύθµιση και
σε όσους εξαιρούνται, θα εστερείτο ουσιαστικού περιεχοµένου η ανωτέρω περί ισότητος συνταγµατική πρόβλεψη
και συνακόλουθα η δυνάµει αυτών ζητούµενη δικαστική
προστασία. Ειδικά δε, προκειµένου για διάταξη που προβλέπει µισθολογική παροχή (όπως τα οικογενειακά επιδόµατα), το άρθρο 22 παρ. 1 του Συντ. είναι ακόµη πιο σαφές
ότι θέλει την επέκταση της διάταξης αυτής και σε όλους της
αυτής κατηγορίας στους οποίους δεν αναφέρεται, πράγµα
που εξυπακούει τη διατήρηση της διάταξης και όχι την
εξαφάνισή της µε την «προς τα κάτω» ισοπεδωτική έννοια
της ισότητας που υιοθετεί µικρό µέρος της νοµολογίας, την
οποία δεν ακολουθούν οι αποφάσεις ΑΕΔ 3/2001 και ΑΠ
Ολ 6/2001, (ΕΕργΔ 60,399). Η µονοµερώς ευνοϊκή διάταξη
αναδεικνύει το πρόβληµα ανισότητος εξ επόψεως υποκειµένων της ρύθµισης και αυτή η ανισότητα, µπορούµε να
πούµε, είναι που καταργείται µε την κατ’ άρθρα 4 και 22
του Συντ. επεκτατική εφαρµογή και όχι η ευνοϊκή διάταξη,
αφού χωρίς την ύπαρξή της δεν µπορεί να λειτουργήσει η

50. Βλ. ΣτΕ 1693/1989, ΑΠ Ολ 12/1988 και ΕλΣυν Ολ 1432/1988.

52. Βλ. ενδεικτικά ΑΠ Ολ 9/2004, 7/1995, 7/1993, 12 και 22/1992,
13/1991, 8/1990, 11/1989, 76/1987 και 1104/1986.

51. Βλ. ΑΠ Ολ 2/1995, 7/1990, 4/1990, ΣτΕ 436/2006

53. Βλ. ΑΠ Ολ 484/1975, ΕΕργΔ 34,1109, ΑΠ 8/1990, ΕΕργΔ 50,466.
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αρχή της ισότητος ως κανόνας εξίσωσης και παροχής εννόµου προστασίας προς εκείνον που έχει µείνει έξω από την
ευνοϊκή ρύθµιση. Όµως, η δικαστική αναπροσαρµογή και
των µισθών των δικαστικών λειτουργών σε εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 4 του Συντάγµατος και µε αφορµή
ευνοϊκές ρυθµίσεις για δηµοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους προκάλεσε54 κρίση που διαρκεί µέχρι σήµερα.
6.2. Η νοµολογία που ίσχυε µέχρι την λειτουργία του Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντ. και ακολουθήθηκε και από το Δικαστήριο αυτό, έχει κωδικοποιηθεί στις
ακόλουθες αρχές:
6.2.1. Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, συναρτώµενες προς τη σπουδαιότητα του λειτουργήµατος, την ιδιαίτερη κατάσταση, τις υποχρεώσεις και τους περιορισµούς
των λειτουργών αυτών σε σχέση προς την ανάγκη της
απρόσκοπτης απονοµής της δικαιοσύνης, ως βασικής λειτουργίας του Κράτους, από πρόσωπα που απολαµβάνουν
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία και καλύπτονται
από τον θεσµό της ισοβιότητος, πρέπει να είναι ανάλογες
προς το κύρος της ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας, ως
µιας από τις τρεις συντεταγµένες εξουσίες. Προς εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας, η οποία
αποτελεί και το κύριο στοιχείο που την καθιστά ισότιµη
και ισοδύναµη προς τις άλλες δύο εξουσίες, το Σύνταγµα αναγνωρίζει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία
στους δικαστές και εξαρτά την ανεξαρτησία55 της δικαιοσύνης από την ανεξαρτησία των δικαστών. Εγγύηση προς
εξασφάλιση της ανεξαρτησίας αυτής, το Σύνταγµα θεωρεί
και την ιδιαίτερη µισθολογική µεταχείριση των δικαστών,
την οποία καθιερώνει ευθέως. Συνεπώς, οι αποδοχές αυτές
πρέπει να είναι διακεκριµένες, καθοριζόµενες από τη νοµοθετική εξουσία αυτοτελώς για τους δικαστικούς λειτουργούς, σε επίπεδο ανώτερο έναντι όχι απλώς των διοικητικών υπαλλήλων, αλλά έναντι όλων των άλλων λειτουργών
και αξιωµατούχων του δηµοσίου τοµέα.
6.2.2. Πλην της κατά το άρθρο 100Α του Συντ. συνδέσεως των αποδοχών του κυρίου προσωπικού του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους µε τις αποδοχές των δικαστικών
λειτουργών, απαγορεύεται από το Σύνταγµα η µισθολογική εξοµοίωση λειτουργών του δηµοσίου τοµέα, ή άλλων
προσώπων, µη σχετιζοµένων προς την οργανική σύνθεση
των δικαστηρίων, προς τους δικαστικούς λειτουργούς. Το
µισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών, η κατάρτιση του
54. Βλ. Θ. Φορτσάκη, «Νεότερες δικαστικές ρυθµίσεις αποδοχών των
δικαστικών λειτουργών», ΕΔΔΔ 1983,3 επ. και Χ. Χρυσανθάκη,
«Η Δικαιοσύνη στο αναθεωρηµένο Σύνταγµα 1975/1986/2001»,
ΝοΒ 50(2002),69 (79).
55. Βλ. Μ. Πικραµένου, «Κλασσικές εγγυήσεις και αθέατες όψεις της
δικαστικής ανεξαρτησίας», ΕλΔ 2005,1611.
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οποίου θεωρείται ζήτηµα τόσο σοβαρό, ώστε να αποτελεί
αντικείµενο «ειδικού» οργανικού νόµου, αφορά αποκλειστικώς και µόνο τους κατά την παρ. 1 του άρθρου 88 του
Συντάγµατος δικαστικούς λειτουργούς, δηλαδή εκείνους
που αποτελούν το δικαστικό προσωπικό των κατά το Σύνταγµα οργανωµένων Δικαστηρίων, και όχι άλλες κατηγορίες προσώπων. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε µισθολογική
εξοµοίωση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραποµπή ή αναφορά στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών για τον καθορισµό των αποδοχών διοικητικών υπαλλήλων, δηµοσίων
λειτουργών, ή άλλων προσώπων ασχέτων προς την οργανική σύνθεση των δικαστηρίων, θεσπιζόµενη υπό το κράτος
της ισχύος των ως άνω διατάξεων του Συντάγµατος, είναι
αντισυνταγµατική και, για το λόγο αυτόν, ανίσχυρη56.
6.2.3. Η κριτική στη νοµολογία έως το 200557
Η κριτική58 στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις προβάλλει
µεταξύ άλλων και τις ακόλουθες απόψεις:
α. «ο δικαστής δεν µπορεί να κρίνει, ούτε άµεσα, ούτε έµµεσα την ιδία αυτού υπόθεση59», και ότι
β. «ο δικαστής δεν µπορεί να υποκαθιστά τον νοµοθέτη και
µάλιστα, σε βάρος των προβλέψεων του κρατικού προϋπολογισµού60».
Στην κριτική αυτή θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε τα
ακόλουθα:
1) Οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις στις οποίες γίνεται η
ανωτέρω κριτική, δεν µπορούσαν σε καµιά απολύτως περίπτωση να επιτρέψουν ή να ανεχθούν την παραβίαση από
τον νοµοθέτη υπερκείµενων κανόνων δικαίου (όπως του
Συντάγµατος ή της Συµβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων)
σε βάρος των δικαιωµάτων των Ελλήνων πολιτών.

56. Βλ. ΣτΕ 2080/1950, Ολ 2928/1986, Ολ 4542/1986, 2477/1987,
1688/1991, 3122/1991, 3670/1994 ΣτΕ Ολ 2199/1997, πρακτικό Ολοµελείας ΣτΕ 17/1985, ΣτΕ ΠΕ 135/1994, ΑΠ Ολ 12/1988,
ΕλΣυν Ολ 1432/1988.
57. Οπότε άρχισε να λειτουργεί το δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2
του Συντ. Η ίδια κριτική επαναλαµβάνεται µε παραλλαγές και σήµερα.
58. Βλ. Ι. Μαθιουδάκη, «Επέκταση ευνοϊκής ρύθµισης για λόγους ισότητας - τάσεις δικαστικού αυτοπεριορισµού», ΔιΔικ 15(2003),852 επ.
59. Βλ. αγόρευση εισηγητή πλειοψηφίας στο πλαίσιο της επιτροπής
αναθεώρησης του Συντάγµατος 2001 σε πρακτικά, σελ. 443-444.
60. Με αυτή τη λογική καµιά διεκδίκηση οποιουδήποτε και µε οποιαδήποτε ιδιότητα δεν θα µπορούσε να ευδοκιµήσει δικαστικά, µε
την απλή επίκληση της αντοχής του προϋπολογισµού, ενώ έτσι
η εκτελεστική εξουσία ανέλεγκτη θα χορηγούσε επιδόµατα και
αυξήσεις στους εκλεκτούς της. Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα αυτά
δεν µπορούν να αφορούν ευνοµούµενες Πολιτείες στις οποίες
εφαρµόζεται η ΕΣΔΑ.
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Α. ΑΡΓΥΡΟΣ

Η παραβίαση αυτή, όπως παγίως έχει κριθεί για τις υποθέσεις όλων των Ελλήνων πολιτών, δηµιουργεί υποχρέωση
αποζηµιώσεως κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ.
Η επιλεκτική παραβίαση της αρχής της ισότητας καθιστά
τον νόµο αντισυνταγµατικό και εντεύθεν γεννά δικαίωµα
αποζηµιώσεως, από την βλάβη που υπέστη ο θιγόµενος,
εν όψει και των διατάξεων της ΕΣΔΑ61. Έτσι η νοµοθέτηση
διατάξεων σε αντίθεση µε το αρθρο 88 παρ του Συντ. γεννά
δικαίωµα αποζηµιώσεως.
2) Ως προς το θέµα της απαγόρευσης ανατροπής του προϋπολογισµού62 µε δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή των αναδροµικών που επιδικάζονται από τα δικαστήρια, για όλους
τους εργαζοµένους και όχι µόνο για τους δικαστές, έχω την
εντύπωση ότι τέτοια ρύθµιση ή άποψη θα ήταν αντίθετη µε
την έννοια του «κράτους δικαίου» αλλά και µε τη σύµβαση
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Με το άρθρο 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την Προστασία των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, που κυρώθηκε µαζί µε τη σύµβαση µε το ΝΔ 53/1974
και έχει, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντ., αυξηµένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόµων, προστατεύεται
η περιουσία του προσώπου, στην οποία συµπεριλαµβάνονται τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώµατα και δη οι περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισµένες µε δικαστική ή διαιτητική απόφαση είτε απλώς γεννηµένες κατά
το εθνικό δίκαιο, εφ’ όσον υπάρχει νόµιµη προσδοκία µε
βάση το ισχύον πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο
νοµοθετικό καθεστώς ότι µπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά (ΑΠ Ολ 40/1998). Έτσι, η τήρηση των προβλέψεων
του προϋπολογισµού63 δεν µπορεί ποτέ να ακυρώσει ή
να αναστείλει την επιδίκαση των εύλογων αξιώσεων των
Πολιτών και πολύ περισσότερο δεν µπορεί να ακυρώσει
δικαιώµατα που έχουν διαγνωσθεί µε δικαστικές αποφάσεις και µάλιστα ανωτάτων δικαστηρίων. Παράλληλα, µε
τις ίδιες σκέψεις, αποδυναµώνεται πλήρως το επιχείρηµα
ότι ο δικαστής καθίσταται νοµοθέτης.
3) Ενώ εµπιστευόµαστε τον δικαστή, ο οποίος µπορεί να
ασκεί δικαιοδοτικό έργο στο Δικαστήριο του άρθρου 86
του Συντ. ακόµη και για τους υπουργούς, και τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, εµπιστευόµαστε

61. Του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου.
62. Βλ Ν. Μηλιώνη, «Η επίδραση της νοµολογίας επί του κρατικού
προϋπολογισµού», ΕΔΔΔΔ 2005,701.
63. Διερωτώµαι, δεν επιδρούν στον προϋπολογισµό οι χαριστικές
και αµφίβολης νοµιµότητος ρυθµίσεις και άφεση χρεών πολλών
δισεκατοµµυρίων µε πράξεις της νοµοθετικής ή εκτελεστικής
εξουσίας, υπέρ µεγαλοεπιχειρηµατιών, υπέρ ΠΑΕ κ.λπ.;
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τον δικαστή να δικάζει τους βουλευτές, αλλά και τους συναδέλφους του, νεότερους και αρχαιοτέρους ακόµη και
τους προϊσταµένους του, δεν τον εµπιστευόµαστε να δικάζει τις µισθολογικές υποθέσεις των συναδέλφων του64 κατά
παγκόσµια πρωτοτυπία, ενώ εµπιστευόµαστε τον βουλευτή
να ψηφίζει το δικό του ειδικό µισθολόγιο και τα προνόµιά
του (ατέλειες κ.λπ.).
Είναι γνωστό ότι η διοίκηση µπορεί να χαρίζει65 οφειλές
πολλών δισεκατοµµυρίων σε επιχειρήσεις τύπου66, ραδιοτηλεοπτικών σταθµών67 και ΠΑΕ68 και να ρυθµίζει αυθαίρετα το µισθολόγιο δηµοσίων υπαλλήλων69 (χωρίς να
υπολογίζει τον προϋπολογισµό) και µάλιστα σε επίπεδα,
υπερβαίνοντα κατά πολύ τους µισθούς όλων των επικεφαλής των ανεξαρτήτων λειτουργιών του Κράτους, όπως
συνέβη µε την χορήγηση σε άγνωστο αριθµό δηµοσίων
υπαλλήλων ειδικών επιδοµάτων70 µέσω των Ειδικών λογαριασµών71 µε υπουργικές αποφάσεις που δεν δηµοσιεύθηκαν κατά την έκδοση τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αφορούν πρόσθετες (και κάποιες αφορολόγητες)
αποδοχές72, όπως ενδεικτικά αποδοχές από δικαιώµατα
64. Ο δικαστής καθηµερινά επιλαµβάνεται υποθέσεων, το αποτέλεσµα των οποίων επιδρά άµεσα στη ζωή του, αλλά διερωτώµαι, τα
µέλη του Συνταγµατικού δικαστηρίου δεν θα δικάζουν υποθέσεις
που θα αφορούν τους µισθούς τους και µάλιστα θα επηρεάζουν
το σύνολο του µισθολογίου των δικαστών;
65. Βλ. άρθρο 17 παρ. 4 του Ν 2747/1999.
66. Βλ. ΚΥΑ Φ11/2321 (ΦΕΚ Β΄ 7774/1993).
67. Βλ. άρθρο 19 του Ν 2747/1999.
68. Βλ. άρθρο 19 του Ν 3262/2004, άρθρο 12 του Ν 3479/2006,
ΚΥΑ1009260/725-20/0016 (ΦΕΚ Β΄ 164/7.2.2007) ΚΥΑ ΚΥΑ1009260/725-20/0016 (ΦΕΚ Β΄ 171/9.2.2007), άρθρο 86 του
Ν 3606/2007 και ΚΥΑ ΠΟΛ 1114/12.1.2007.
69. Με τα επιδόµατα των ειδικών λογαριασµών που επιτέλους καταργούνται.
70. Βλ. άρθρο Στέλιου Κούλογλου της 4.10.2007 στην Capital.gr
71. Οι οποίοι εντάσσονται πλέον στον Κρατικό Προϋπολογισµό µε
τον Ν 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού κ.λπ.»
72. Σύµφωνα µε στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, µέσω ειδικών
λογαριασµών καταβάλλονται επιδόµατα και λοιπές πρόσθετες
αµοιβές σε υπαλλήλους των ακόλουθων υπουργείων: 1) Αγροτικής Ανάπτυξης (σε όλους τους υπαλλήλους του υπουργείου και
σε εποπτευόµενα ΝΠΔΔ), 2) Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης (σε υπαλλήλους της ΓΓΔΔ, του Εθν. Τυπογραφείου, των ΟΤΑ, της κεντρικής υπηρεσίας και µεταταγµένους σε
Νοµαρχίες), 3) Δικαιοσύνης (σε όλους τους υπαλλήλους, 4) ΠΕΧΩΔΕ (στους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας, των περιφερειακών υπηρεσιών και σε εποπτευόµενα ΝΠΔΔ), 5) Μεταφορών
(σε υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας, εξεταστές και βοηθούς
εξεταστών υποψηφίων οδηγών, υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας), 6) Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (σε υπαλλήλους της Γ.Γ.
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στους διοικητικούς και υγειονοµικούς
υπαλλήλους του ΙΚΑ, υπαλλήλους του ΟΑΕΔ και των ασφαλι-
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βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων (ΔΙΒΕΕΤ),
που χορηγούνται σε όλους τους υπαλλήλους73 του Υπουργείου Οικονοµικών και στους Γενικούς Διευθυντές του
Υπουργείου Οικονοµικών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

7. Η νοµολογία74 του ειδικού δικαστηρίου
του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος
7.1. Σχεδόν στο σύνολό τους οι υποθέσεις που επελήφθη
το Δικαστήριο ήσαν αγωγές αποζηµιώσεως του άρθρου
105 ΕισΝΑΚ σε βάρος του δηµοσίου, σύµφωνα µε τις
οποίες οι ενάγοντες δικαστικοί λειτουργοί ισχυρίσθηκαν
ότι, προκύπτει ευθύνη προς αποζηµίωση του Ελληνικού
Δηµοσίου, από την εκ µέρους της Ελληνικής Πολιτείας
νοµοθέτηση µε τα αρµόδια κατά το Σύνταγµα της όργανα,
όταν η νοµοθέτηση αυτή γίνεται σε αντίθεση προς υπερκείµενους και επικρατούντες κανόνες δικαίου (ΣτΕ 3587/1997,
1141/1999, 5/2001). Από το συνδυασµό των διατάξεων
των άρθρων 105 ΕισΝΑΚ, 914, 298 και 937 ΑΚ, προκύπτει
ότι, επί αδικοπραξίας, από την εκδήλωση του ζηµιογόνου
γεγονότος, γεννιέται, υπέρ εκείνου που ζηµιώθηκε, αξίωση
αποζηµίωσης, για όλη, και τη µέλλουσα, προβλεπτή, κατά
τη συνήθη πορεία των πραγµάτων ζηµία (ΑΠ 1921/1988,
ΝοΒ 1989,1035, ΑΠ 317/1958, ΝοΒ 1958,980, πρβλ. ΑΠ
316/1986, ΝοΒ 1987,26). Προκειµένου περί αδικοπραξίας που δηµιουργεί παράνοµη κατάσταση, η διάρκεια της
παράνοµης αυτής κατάστασης δεν ανάγεται στους όρους
υπό τους οποίους γεννιέται το δικαίωµα αποζηµίωσης,
αλλά έχει σηµασία µόνο για τον προσδιορισµό του ποσού
της αποζηµίωσης, συνεπώς, υφίσταται µία και όχι περισσότερες κατ’ εξακολούθηση (παράνοµες) πράξεις (ΑΠ
317/1958). Η θέσπιση κανόνων δικαίου που έρχονται σε
αντίθεση µε υπερκειµένους, καθιερωµένους και επικρατούντες κανόνες δικαίου και ιδίως του άρθρου 88 παρ. 2
του Συντ. όπως έχει ερµηνευθεί, ή των κανόνων δικαίου
που έχουν αυξηµένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόµων, δηµιουργεί αντικειµενική ευθύνη προς αποζηµίωση
του Δηµοσίου από τις διατάξεις του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ
στικών οργανισµών), 7) Ανάπτυξης (σε όλους τους υπαλλήλους),
8) Πολιτισµού (στη ΓΓΑ), 9) Εµπορικής Ναυτιλίας (στους υπαλλήλους του ΥΕΝ εκτός εκπαιδευτικού προσωπικού και των λιµενικών ταµείων), 10) Οικονοµίας και Οικονοµικών (στους δηµοσιονοµικούς, εφοριακούς, τελωνειακούς, υπαλλήλους του Γενικού
Χηµείου και του πρώην ΥΠΕΘΟ) και 11) Υγείας (στους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας και του ΕΟΦ).
73. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
74. Βλ σχετικά σχόλιο του Παπινιανού στην εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»
της 12.11.2006.
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(Ολ. ΑΠ 13/1991, ΣτΕ 3587/1997, 1141/1999). Ακολουθεί
συνοπτική αναφορά στις εκδοθείσες αποφάσεις του Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντ.:

Ι. Αποφάσεις: 1/2005 και 36/2006
Κρίθηκε: α) αντισυνταγµατική, κατ’ άρθρον 88 παρ. 2 του
Συντ., η ευνοϊκότερη µισθολογική αντιµετώπιση των λειτουργών του ΝΣΚ έναντι των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας, εν όψει και του άρθρου 100Α του Συντ.
β) ότι το Δηµόσιο ευθύνεται σε αδικοπρακτική αποζηµίωση δικαστή λόγω παράνοµης νοµοθέτησης κανόνα αντίθετου µε τη διάταξη του άρθρου 88 παρ 2 Συντ. και εντεύθεν
κρίθηκε παράνοµη νοµοθέτηση µεγαλύτερων αποδοχών
δικαστικού αντιπροσώπου ΝΣΚ, σε σχέση µε τις αποδοχές
των δικαστικών λειτουργών του αυτού κατ’ αντιστοιχία
βαθµού,
γ) ότι υφίσταται αντικειµενική ευθύνη του Δηµοσίου προς
αποζηµίωση από την εκ µέρους της Πολιτείας νοµοθέτηση
ή µη διατάξεων αντικειµένων σε υπερκειµένους κανόνες
δικαίου. Τέτοια παράνοµη νοµοθέτηση υφίσταται στην περίπτωση καθιερώσεως κατωτέρων αποδοχών σε δικαστικούς λειτουργούς έναντι οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου
λειτουργού.
δ) ότι υφίσταται πενταετής75 παραγραφή76 της αξίωσης
κατά του Δηµοσίου. Κρίθηκε ότι υφίσταται υποχρέωση
του Δηµοσίου να καταβάλει τόκους77 υπερηµερίας78, το
75. Η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου (11/08, ΘΠΔΔ 1/2009,67) έκρινε
ότι το Σύνταγµα και η ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου) επιβάλλουν την ίση µεταχείριση των διαδίκων,
όσον αφορά τη δικαστική προστασία τους και η παραγραφή των
αξιώσεων σε βάρος των επιχειρήσεων όπου το Δηµόσιο κατέχει
το σύνολο των µετοχών αλλά λειτουργούν ως Ανώνυµες Εταιρείες, είναι πενταετής.
76. Με την ΣτΕ 199/2007 κρίθηκε ότι απαιτήσεις από καθυστερούµενες αποδοχές ή άλλης φύσεως απολαβές των υπαλλήλων του ΙΚΑ
υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.
77. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου δικαίωσε τον Ευθύµιο Μεϊδάνη, ο οποίος προσέφυγε κατά της Ελλάδος όσον αφορά το δικαίωµα του Δηµοσίου και των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου να καταβάλουν ποσοστό τόκου
υπερηµερίας (6%) µικρότερο από εκείνο που καταβάλουν οι ιδιώτες, Υπόθ. Μεϊδάνης κατά Ελλάδος, απόφ. της 22.5.2008.
78. Ήδη η νοµολογία έχει αρχίσει να διαφοροποιείται στο ύψος της
εκ τόκων οφειλής. Όπως κρίθηκε µε την 1/2005 Ειδ Δικ άρθρου
88 παρ. 2 Συντ. (βλ. απόφαση σε ΕΔΚΑ 2005/892, ΑρχΝ 2006/78,
Δ/νη 2006/6) η διάταξη 21 του Δ/τος της 26.6/10.7.1944 περί του
ύψους του νόµιµου και της υπερηµερίας τόκου πάσης του δηµοσίου οφειλής σε 6% ετησίως, αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας και στα άρθρα 4 παρ 1 και 20 παρ 1 του Συντάγµατος
6 και 14 της ΕΣΔΑ και 2 παρ. 3α και β ,14 παρ 1 και 26 του
διεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα
(Ν 2462/1997), διότι θεσπίζει προνοµιακή µεταχείριση του δηµο-
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ύψος των οποίων ανέρχεται στον εκάστοτε ισχύοντα τόκο
υπερηµερίας, από την επίδοση αναγνωριστικής αγωγής.
ε) Κρίθηκε ότι δικαιούται ο ενάγων δικαστικός λειτουργός
χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, εξαιτίας
της απαξίωσης από την εφαρµογή αντισυνταγµατικής διάταξης.
(Μειοψηφία: Οφείλονται τόκοι µόνον επί καταψηφιστικής
αγωγής. Όλες οι αξιώσεις που αφορούν δηµοσίους υπαλλήλους υπόκεινται συλλήβδην σε διετή παραγραφή).

ΙΙ. Αποφάσεις: 4/2006, 27/2006, 28/2006, 29/2006
Κρίθηκε ότι: α) η ιδιαίτερη µισθολογική µεταχείριση των
δικαστών αποτελεί εγγύηση για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας τους,
β) η επέµβαση του κοινού νοµοθέτη στο συνταξιοδοτικό
καθεστώς του δικαστού είναι επιτρεπτή, µόνον εφ’ όσον
διατηρείται µία σταθερή αναλογία µεταξύ των συνταξίµων
αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας αυτού,
γ) η παγία αποζηµίωση λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς των υπηρεσιών των δικαστών (πολύωρη παραµονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κ.λπ.)
του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν 2521/1997, αποτελεί σηµαντικό µέρος των αποδοχών τους και ότι, κατά συνέπεια, ο µη
συνυπολογισµός της στις συντάξιµες αποδοχές αυτών, προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2
του Συντ.,
δ) η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 7 του Ν 3075/2002, καθ’
όσον απαγορεύει την αναζήτηση αναδροµικών ποσών από
τους ενδιαφεροµένους, για το προ της 1.1.2003 χρονικό
διάστηµα για το οποίο έχουν γεγεννηµένες αξιώσεις κατά
του δηµοσίου, αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 1 του
Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ,
αγωγή79

ε) η αναγνωριστική
που στρέφεται κατά του δηµοσίου, έχουσα ισότιµη προστασία µε την κατά του αυτού
ως άνω διαδίκου ως η καταψηφιστική αγωγή, παράγει, και
αυτή, τόκους,

σε ποσοστό 6% ετησίως, αντίκειται στο Σύνταγµα και ειδικότερα στην αρχή της αναλογικότητας, καθώς και στο Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα,
η) δεν εφαρµόζεται στην αγωγή αποζηµιώσεως η διάταξη
της παραγράφου 5 του άρθρου 66 του ΠΔ 166/2000 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων», µη τήρηση
της διαδικασίας δε, δεν επηρεάζει το παραδεκτό της αγωγής αποζηµιώσεως (Μειοψηφία: Η ένδικη διαφορά δεν
υπάγεται στην δικαιοδοσία του Ειδικού Δικαστηρίου, παραποµπή στο ΕλΣυν).

ΙΙΙ. Οι αποφάσεις 5/2006 και 7/2006
Κρίθηκε ότι: 1) Στις συντάξιµες αποδοχές από 1997 έως 2002
δεν υπολογίστηκε η πάγια αποζηµίωση του Ν 2521/1997,
2) δεν απαιτείται η προηγούµενη προσβολή της πράξεως
κανονισµού συντάξεως µε το οικείο ένδικο βοήθηµα και
αναγνώριση της παρανοµίας από ΕλΣυν. Βάσιµη η αγωγή.
3) Ευθύνη του Δηµοσίου, προς αποκατάσταση ζηµίας, ίσης
µε το ποσό που ο ίδιος θα ελάµβανε ως διαφορά συντάξεως από 1.9.1997 έως 31.12.2002.
4) το άρθρο 10 παρ. 7 του Ν 3075/2002 που απαγορεύει
την αναζήτηση αναδροµικών για το προ της 1.1.2003 χρονικό διάστηµα, είναι αντίθετο στο άρθρο 1 του Πρώτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ,
5) η άσκηση αναγνωριστικής αγωγής81, αποτελεί όχληση
του οφειλέτη. Οφείλονται τόκοι επιδικίας, από της επιδόσεως στο Δηµόσιο, κατά τον εκάστοτε ισχύοντα τόκο υπερηµερίας και όχι µε 6%.
(Μειοψηφία: Αρµοδιότητα ΕλΣυν για ό,τι αφορά στο παρελθόν)

IV. Η Απόφαση 13/2006 82
Κρίθηκε ότι: 1) Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας προς
καταβολή στους δικαστές, αποδοχών όχι κατωτέρων από
τις αποδοχές των άλλων οργάνων των δύο άλλων κρατικών λειτουργιών (νοµοθετικής και εκτελεστικής),

στ) η διάταξη του άρθρου 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944
η οποία καθορίζει το νόµιµο και της υπερηµερίας επιτόκιο80

2) ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ, ο οποίος είναι ανώτατος δηµόσιος
λειτουργός που προΐσταται αρχής ενταγµένης στο πλαίσιο
της εκτελεστικής λειτουργίας, ελάµβανε, υπό µορφή απο-

σίου σε σχέση µε τους ιδιώτες αντιδίκους του, χωρίς να δικαιολογείται τούτο από λόγους δηµοσίου συµφέροντος [(ΑΠ 252/2005,
ΣτΕ 3651/2002), ΣτΕ 802/2007 (ΕΔΚΑ 2007,240)].

δηµοσίου, που ορίζεται σε 6% ετησίως, αντίκειται στο σύνταγµα
και την ΕΣΔΑ το ζήτηµα παραπέµφθηκε στην ολοµέλεια του. Το
ίδιο κρίθηκε και µε την ΣτΕ 3428/2008 (7µ).

79. Απόφαση 3202/2006, 2555/2007 ΣτΕ. Αρκεί η άσκηση και η επίδοση της αγωγής, αναγνωριστικής ή καταψηφιστικής. Ορθά επιδικάσθηκαν τόκοι από την επίδοση της αναγνωριστκής αγωγής,
οπότε γεννήθηκε η επιδικία ως προς την απαίτηση.

81. Βλ. την ΑΠ Ολ 23/2004 (ΕΔΚΑ 2004,616, ΕΕργΔ 2005,17, ΝοΒ
2005,74).

80. Με την ΣτΕ 802/2007, (ΕΔΚΑ 2007,240) κρίθηκε ότι ο νόµιµος
τόκος και ο τόκος υπερηµερίας κάθε οφειλής του δηµοσίου, κατά
τη διάταξη του άρθρου 21 του κώδικα νόµων περί δικών του
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82. H απόφαση αυτή κράτησε και αποτελεί µαζί µε την 1/2007 τον
κορµό όλων των αποφάσεων του Ειδικού Δικαστηρίου πλην της
17/2008 (βλ. όµως δυσµενές σχόλιο σ’ αυτήν του Σ. Μανωλκίδη
σε ΕφηµΔΔ 2007,198 επ. µε όχι κολακευτικά σχόλια για το δικαστήριο και τους δικηγόρους µέλη του).
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ζηµιώσεως, κατά πολύ ανώτερες αποδοχές έναντι των προέδρων των τριών ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, που
είναι οι επικεφαλής της τρίτης πολιτειακής λειτουργίας. Το
πραγµατικό γεγονός και µόνον, ότι µε την ως άνω ρύθµιση, κατά την ένδικη περίοδο, οι αποδοχές του προέδρου
της ΕΕΤΤ, ως σύνολο λαµβανόµενες, ανήλθαν σε ύψος
ανώτερο από αυτές των τριών προέδρων των ανωτάτων
δικαστηρίων, έχει ως συνέπεια την ευθύνη του Δηµοσίου
προς αποζηµίωση, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα, λόγω της α) κατά
παράβαση του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος νοµοθέτησης των αποδοχών του ανωτέρω, αλλά και β) εκ της
παραλείψεως των οργάνων της νοµοθετικής εξουσίας να
θεσπίσουν ρύθµιση µε την οποία οι αποδοχές των τριών
προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων ανέρχονταν κατά
το ένδικο χρονικό διάστηµα, τουλάχιστον στο αυτό ύψος
µε τις αποδοχές του προέδρου της ΕΕΤΤ, οι δε αποδοχές
των λοιπών δικαστικών λειτουργών διαβαθµίζονταν αναλόγως.

7) Όπως ήδη έχει κριθεί, µε την 1/2005 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού: α) Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγµατος, επιβάλλεται, πάντοτε και χωρίς καµιά απολύτως παρέκκλιση να
είναι ανάλογες µε το λειτούργηµά τους, µε την έννοια ότι
οι αποδοχές αυτών, ως φορέων της τρίτης ανεξάρτητης πολιτειακής εξουσίας, πρέπει να είναι σαφώς, κατά το άρθρο
88 παρ. 2 του Συντάγµατος, διακεκριµένες και αυξηµένες
έναντι όλων των άλλων λειτουργών ή υπαλλήλων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις άλλες δύο λειτουργίες του
πολιτεύµατος, χωρίς καµιά απολύτως εξαίρεση ή παρέκκλιση. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είχε κανένα νόηµα
η επιταγή του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος. β) Η
θέσπιση κανόνων δικαίου, που έρχονται σε αντίθεση µε
υπερκειµένους κανόνες δικαίου, όπως διατάξεις του ισχύοντος Συντάγµατος ή των κανόνων δικαίου που έχουν αυξηµένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόµων, δηµιουργεί
αντικειµενική ευθύνη προς αποζηµίωση του Δηµοσίου,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ.

3) Εξ άλλου δεν υφίσταται αλλά και δεν απαιτείται να αναζητηθεί οποιαδήποτε αντιστοιχία των προϋποθέσεων και
των συνθηκών άσκησης του λειτουργήµατος των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων και των λοιπών δικαστικών λειτουργών µε αυτό του προέδρου της ΕΕΤΤ, αφού
αποτελεί όργανο της εκτελεστικής λειτουργίας και η αµοιβή
καθορίσθηκε ανώτερη των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας κατά παράβαση της συνταγµατικής διατάξεως του
άρθρου 88 παρ. 2.

Παραπέµπει, κατά τα λοιπά, προς εκδίκαση, την υπό κρίσιν
αγωγή στο Τριµελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

4) Είναι απορριπτέα τα προβαλλόµενα από το Δηµόσιο
περί του ότι δεν µπορεί να γίνει σύγκριση των αποδοχών
του προέδρου της ΕΕΤΤ µε αυτές των δικαστών γιατί, όπως
προβάλλεται, οι αποδοχές στην ΕΕΤΤ αποτελούν κίνητρο
για την προσέλκυση ικανών στελεχών από τον ιδιωτικό
τοµέα και ότι µετά τη λήξη της θητείας του ο πρόεδρος θα
επιστρέψει στην ανασφάλεια του ιδιωτικού τοµέα από τον
οποίο αποκόπτεται όσο διάστηµα υπηρετεί στην ΕΕΤΤ.
5) Οι αποδοχές των τριών προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων, αποτελούν την οροφή του ειδικού µισθολογίου
των δικαστών, προς εξασφάλιση δε της δικαστικής ανεξαρτησίας πρέπει πάντοτε να διατηρείται αναλογία µε τις κατώτερες βαθµίδες της δικαστικής ιεραρχίας (ΣτΕ 1688/1991).
6) Η παροχή περαιτέρω ειδικών κινήτρων από την Πολιτεία για την στελέχωση των υπηρεσιών της εκτελεστικής
λειτουργίας, µε τα κατάλληλα πρόσωπα ειδικών προσόντων και κύρους δεν µπορεί να οδηγεί ευθέως στην παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 88 παρ 2 του Συντ.,
όπως αυτό έχει ερµηνευθεί από την παγία νοµολογία των
δικαστηρίων.
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V. Η Απόφαση 17/200683
Κρίθηκε ότι: 1) Η επίλυση του σχετικού νοµικού ζητήµατος
µπορεί να επηρεάσει τη µισθολογική κατάσταση ευρύτερου κύκλου προσώπων,
2) το Δικαστήριο αποφαίνεται κυριαρχικώς για το νοµικό
ζήτηµα, αν δηλαδή γεννιέται ευθύνη του Δηµοσίου προς
αποζηµίωση, από το γεγονός ότι ο νοµοθέτης παρέλειψε να καθορίσει ότι οι χορηγούµενες στον Πρόεδρο της
ΕΕΤΤ αποδοχές καταβάλλονται και στους Προέδρους των
Ανωτάτων Δικαστηρίων και κατ’ αναλογία και στους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς. Η αρχή της ισοτιµίας των
συντεταγµένων εξουσιών, που καθιερώνεται µε τα άρθρα
26, 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συντ., δεν έχει την έννοια
ότι οι αποδοχές όλων όσων ασκούν, ως φορείς ή όργανά τους, δηµόσια λειτουργήµατα και αξιώµατα, πρέπει να
είναι κατ’ ανάγκη του αυτού ύψους. Οι αποδοχές καθενός
πρέπει να προσδιορίζονται όχι µόνο µε βάση την ιδιότητά
του ως οργάνου συντεταγµένης εξουσίας αλλά και µε βάση
τις συνθήκες που είναι σύµφυτες µε την άσκηση κάθε λειτουργήµατος ή αξιώµατος,
3) οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, κατά τη θέληση του συντακτικού νοµοθέτη, πρέπει να είναι υπέρτερες από τις αποδοχές κάθε άλλου δηµόσιου λειτουργού ή

83. Αποτελεί τη µοναδική απόφαση µε αυτές τις σκέψεις. Ο ενάγων
παραιτήθηκε τελικώς του δικογράφου της αγωγής σε µεταγενέστερη συζήτηση.
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υπαλλήλου που κατέχει οργανική θέση και σταδιοδροµεί
στο Δηµόσιο, οποιαδήποτε θέση και αν αυτός κατέχει. Το
Σύνταγµα όµως δεν εµποδίζει τον νοµοθέτη ούτε την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση να καθορίζουν αποδοχές δηµόσιων λειτουργών ή υπαλλήλων υψηλότερες κατά περίπτωση από τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών εφόσον
οι πιο πάνω λειτουργοί ή υπάλληλοι τελούν σε καθεστώς
διαφορετικό από το καθεστώς των δικαστικών λειτουργών, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να καταβάλλονται στην
περίπτωση αυτή οι υψηλότερες αυτές αποδοχές και στους
δικαστικούς λειτουργούς,
4) δεν υπάρχει υποχρέωση από το Σύνταγµα να καταβληθούν στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και κατ’ αναλογία
στους άλλους δικαστές οι αποδοχές που, κατά τα ανωτέρω,
χορηγούνται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ο οποίος καµιά σταδιοδροµία δεν
ακολουθεί στην ανεξάρτητη διοικητική αρχή γιατί οι αποδοχές του Προέδρου της πιο πάνω Επιτροπής συνάπτονται
προς τις ειδικές συνθήκες ασκήσεως του λειτουργήµατός
του. Οι αποδοχές φέρουν προδήλως τον χαρακτήρα κινήτρου. Υπό τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, δεν εµποδίζεται
ο νοµοθέτης να προσδιορίζει κατά περίπτωση τις αµοιβές
των Προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, δεδοµένου ότι πρόκειται για
αµοιβές που ευθυγραµµίζονται µε τις απαιτήσεις της αγοράς αυτής και δεν σχετίζονται µε την αξιολόγηση δηµόσιου
λειτουργήµατος. Οι ανωτέρω ειδικές συνθήκες και λόγοι
που δικαιολογούν την χορήγηση αυξηµένων αποδοχών
στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ δε συντρέχουν για τους δικαστικούς λειτουργούς. Εποµένως, η υπό κρίση αγωγή κατά την
πρώτη βάση της πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµη.
5) Κατά τη γνώµη της µειοψηφίας, από τις προεκτεθείσες
διατάξεις των άρθρων 26, 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του
Συντ. συνάγεται ότι το Σύνταγµα καθιερώνει ευθέως την
αρχή της διακρίσεως των τριών λειτουργιών (νοµοθετικής,
εκτελεστικής και δικαστικής), τις οποίες θεωρεί ισοδύναµες
και ισότιµες, αφού µόνον δια της ισοδυναµίας και ισοτιµίας αυτών επιτυγχάνεται η πραγµατική και αποτελεσµατική
διάκριση αυτών, η οποία αποτελεί το βάθρο της οργανώσεως και λειτουργίας της ενιαίας κρατικής εξουσίας και του
Κράτους Δικαίου. Το Σύνταγµα αναγνωρίζει λειτουργική
και προσωπική ανεξαρτησία στους δικαστές που συγκροτούν τα δικαστήρια και ταυτίζει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης (και δι’ αυτής την ισοτιµία της µε τις άλλες δύο λειτουργίες), µε την ανεξαρτησία των δικαστών. Εγγύηση για
την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας αυτής θεωρεί ο συνταγµατικός νοµοθέτης και την ιδιαίτερη µισθολογική µεταχείριση των δικαστών, την οποία καθιερώνει ευθέως, επιτάσσοντας τη χορήγηση σε αυτούς αποδοχών ανάλογων προς
το λειτούργηµά τους, ήτοι προς την άσκηση της δικαστικής
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λειτουργίας, και, συνεπώς, λόγω της ισοτιµίας της λειτουργίας αυτής προς τις λοιπές δύο, αποδοχών όχι κατώτερων
από τις αποδοχές των αντίστοιχων οργάνων των άλλων
λειτουργιών. Η παραβίαση των ως άνω συνταγµατικών
διατάξεων, µε τη χορήγηση αποδοχών σε λειτουργούς που
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις άλλες λειτουργίες του
Κράτους µεγαλύτερων από τις χορηγούµενες στους δικαστές, αποδοχές, έχει ως συνέπεια την κατ’ ευθείαν εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του
Συντάγµατος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων
26 και 87 παρ. 1 αυτού, αναβάθµιση των αποδοχών των
δικαστών, µε τη χορήγηση και σ’ αυτούς, µε τον ίδιο τρόπο, των ίδιων συνολικών αποδοχών που χορηγούνται στα
όργανα των άλλων λειτουργιών (βλ. ΣτΕ Ολ 3670/1994,
πρβλ. και Ειδικό Δικαστήριο 1/2005, ΣτΕ 1688/1991 Γ΄ Τµ.
7µελ. κ.ά.). Από τις ανωτέρω συνταγµατικές διατάξεις συνάγεται, επίσης, ότι ο κοινός νοµοθέτης υποχρεούται όχι
µόνον να θεσπίζει εφ’ άπαξ το ειδικό µισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών, αλλά και να το αναπροσαρµόζει µέσω
πρόσφορης διαδικασίας περιοδικής εξετάσεως των εν λόγω
αποδοχών σε συσχετισµό και µε τις αποδοχές των αντίστοιχων οργάνων των άλλων δύο λειτουργιών του Κράτους.
Η ΕΕΤΤ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή συσταθείσα από
τον κοινό νοµοθέτη, φέρει χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε όργανα της δικαιοσύνης µε σκοπό τη διασφάλιση
καθεστώτος ανεξαρτησίας των µελών της, αποτελεί, όµως,
όργανο της εκτελεστικής λειτουργίας, και δη διοικητικό
όργανο που ανήκει στο νοµικό πρόσωπο του κράτους. Ο
πρόεδρος της ΕΕΤΤ, ανώτατος δηµόσιος λειτουργός που
προΐσταται Αρχής ενταγµένης στο πλαίσιο της εκτελεστικής
λειτουργίας, ελάµβανε, υπό µορφή αποζηµιώσεως, ανώτερες αποδοχές έναντι των προέδρων των τριών ανωτάτων
δικαστηρίων της χώρας που είναι οι επικεφαλής της τρίτης
πολιτειακής λειτουργίας, το πραγµατικό δε αυτό γεγονός
και µόνον έχει ως συνέπεια την ευθύνη του Δηµοσίου προς
αποζηµίωση, ο ενάγων θα έπρεπε να λάβει ως αποζηµίωση τη διαφορά των αποδοχών που αντιστοιχεί σ’ αυτόν,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ειδικού µισθολογίου των δικαστικών λειτουργών, η δε υπόθεση θα έπρεπε
να παραπεµφθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για
περαιτέρω εκδίκαση. Η σύγκριση, όµως, των αποδοχών
του προέδρου πρωτοδικών µε τις αποδοχές του γενικού
διευθυντή δεν είναι εφικτή, δεδοµένου ότι ο βαθµός του
προέδρου πρωτοδικών δεν συνιστά ανώτατο βαθµό της
δικαστικής ιεραρχίας. Η σύγκριση των αποδοχών δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν στην ανώτατη βαθµίδα
της δικαστικής ιεραρχίας µε τις αποδοχές δηµόσιων υπαλλήλων που υπηρετούν στην ανώτατη βαθµίδα της υπαλληλικής ιεραρχίας, βασίµως, κατ’ αρχήν, προβάλλεται, εάν
διαπιστωθεί ότι κατά το ένδικο χρονικό διάστηµα ανώτατοι
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δικαστικοί λειτουργοί (Σύµβουλοι Επικρατείας, Αρεοπαγίτες και Σύµβουλοι Ελεγκτικού Συνεδρίου) ελάµβαναν αποδοχές κατώτερες των αποδοχών των Γενικών Διευθυντών
ανακύπτει ευθύνη του Δηµοσίου προς αποζηµίωση.

τερα, η σύνταξη από το Ταµείο Νοµικών και το εισόδηµα
από ακίνητα.

Απορρίπτει την κρινόµενη αγωγή κατά τις δύο πρώτες βάσεις της. Απέχει να αποφανθεί οριστικώς ως προς την τρίτη
βάση84. Επιβάλλει στο εναγόµενο Δηµόσιο να αποστείλει
στο Δικαστήριο τα αναφερόµενα στο αιτιολογικό στοιχεία.

Κρίθηκε ότι στη δικαιοδοσία του Ειδικού Δικαστηρίου
υπάγονται µόνον οι διαφορές από κύριες συντάξεις των
δικαστικών λειτουργών. Αντιθέτως, οι διαφορές από παροχές των οργανισµών κοινωνικής ασφαλίσεως, όπως οι
επικουρικές συντάξεις, που χορηγούνται από τους οργανισµούς κοινωνικής ασφαλίσεως σε εκπλήρωση της υπό του
Συντάγµατος (άρθρο 22 παρ. 5) επιβαλλόµενης µέριµνας
του Κράτους για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, υπάγονται στην δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

VI. Η Απόφαση 21/2006
Κρίθηκε ότι: 1) Αποτελεί εγγύηση προς εξασφάλιση της
ανεξαρτησίας το Σύνταγµα θεωρεί και την ιδιαίτερη µισθολογική µεταχείριση των δικαστών, την οποία καθιερώνει
ευθέως, επιτάσσοντας τη χορήγηση σ’ αυτούς αποδοχών
ανάλογων προς το λειτούργηµά τους. Ως αποδοχές νοούνται οι χορηγούµενες µε οποιοδήποτε τρόπο, στον οποίο
περιλαµβάνεται και η θέσπιση ιδιαίτερης φορολογικής µεταχείρισής τους,
2) εν όψει αυτών καθώς και της εξίσωσης, µε την από
22.12.1964 απόφαση της Βουλής, (διατηρηθείσα σε ισχύ µε
το άρθρο 1 παρ. 1 του Ζ΄ 1975 Ψηφίσµατος της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής, το οποίο, κατά την παρ. 2 του άρθρου 111
του Συντ., εξακολουθεί να ισχύει, εωσότου τροποποιηθεί ή
καταργηθεί µε νόµο), της βουλευτικής αποζηµίωσης µε τις
αποδοχές των ανώτατων δικαστικών λειτουργών, η διάταξη
της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ΄ 1975 Ψηφίσµατος, µε την
οποία αυξήθηκε το καθαρό ποσό της βουλευτικής αποζηµίωσης µε την απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος του µισού
ποσού της, είναι εφαρµοστέα και επί των αποδοχών των
δικαστών, προς διαφύλαξη των συνταγµατικών αρχών της
διάκρισης των λειτουργιών, της ισοτιµίας και ισοδυναµίας
αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας,
3) η σύνταξη των αποχωρούντων από την υπηρεσία δικαστών, η οποία, όπως και η σύνταξη των συνταξιούχων βουλευτών, οι ασφαλιστικές παροχές (κύριες και επικουρικές
συντάξεις, µερίσµατα κλπ) που λαµβάνουν οι συνταξιούχοι
δικαστές λόγω της ασφαλίσεώς τους κατά τη διάρκεια της
δικαστικής τους υπηρεσίας σε διάφορα ασφαλιστικά ταµεία
(Ταµείο Νοµικών κ.ά), δεν υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση µαζί µε τη σύνταξή τους από το Δηµόσιο Ταµείο, αλλά
φορολογούνται κατά τις γενικές διατάξεις, αθροιζόµενες µε
τυχόν άλλα εισοδήµατά τους (π.χ. από ακίνητα, κινητές
αξίες κ.λ.π.),έπρεπε να φορολογηθεί αυτοτελώς µόνον το
άθροισµα της σύνταξης και του µισθού που καταβλήθηκαν
στον προσφεύγοντα και, συνεπώς, να µην αθροισθούν µε
το ποσό της σύνταξης και το ποσό του µισθού, τα λοιπά
εισοδήµατα που απέκτησε κατά το ως άνω έτος και ειδικό84. Υπεβλήθη παραίτηση από το δικόγραφο.
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VII. Η απόφαση 22/2006

VIII. Οι αποφάσεις 23/2006, 24/2006, 34/2006,
35/2006
Κρίθηκε ότι το νοµικό ζήτηµα που τίθεται στην υπό κρίση
υπόθεση, επιλύθηκε οριστικώς µε την 13/2006 (βλ. παραπάνω υπό IV) απόφαση του δικαστηρίου αυτού. Μετά
την επίλυση του νοµικού αυτού ζητήµατος µε την 13/2006
απόφασή του, παρέλκει η εξέταση των λοιπών νοµικών
ζητηµάτων που τίθενται µε τις επικουρικές βάσεις της αγωγής, η οποία, πρέπει να παραπεµφθεί στο αρµόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο, εν όψει των ανωτέρω
είναι πλέον αρµόδιο να επιλύσει οριστικώς την υπό κρίση
διαφορά, συµµορφούµενο υποχρεωτικώς ως προς τα επιλυθέντα νοµικά ζητήµατα και να αντιµετωπίσει τα λοιπά
ζητήµατα που γεννώνται σχετικά µε την αναγνώριση της
αξιώσεως προς αποκατάσταση της ζηµίας που ισχυρίζεται
ότι υπέστη ο ενάγων, καθώς και του ύψους αυτής.

IX. Αντί επιλόγου: Η απόφαση της 26.4.2006
του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµώτων
(υπόθεση Zubko κ.ά κατά Ουκρανίας) και
η λύση του ζητήµατος µε τον Ν 3691/2008
9.1. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου αναφορικά µε τους µισθούς
των δικαστών ανοίγει νέα καινούργια δεδοµένα στις δικαστικές διεκδικήσεις όπως φαίνεται από την απόφαση της
26.4.2006, υπόθεση Zubko κ.ά. κατά Ουκρανίας.
Η υπόθεση είναι απόρροια τεσσάρων προσφυγών (υπ’
αριθ. 3955/04, 5622/04, 8538/04 και 11418/04) κατά της
Ουκρανίας, από τέσσερις Ουκρανούς δικαστές. Οι πρώτος,
δεύτερη και τέταρτος προσφεύγοντες είναι δικαστές, ενώ ο
τρίτος προσφεύγων είναι συνταξιούχος δικαστής.
Ο πρώτος προσφεύγων, η δεύτερη προσφεύγουσα και ο
τέταρτος προσφεύγων παραπονέθηκαν για τη µακρά περίοδο άρνησης των αρχών να εκτελέσουν την από 16 ΔεΘΠΔΔ 2/2009 - Έτος 2ο

Α. ΑΡΓΥΡΟΣ

κεµβρίου 2002 απόφαση του Πρωτοδικείου Pechersky του
Κιέβου, η οποία έκανε δεκτές τις αγωγές τους για καταβολή
αναδροµικών για µισθούς και ισόβια επιδόµατα δικαστικών λειτουργών και αποζηµίωσης για καθυστέρηση της
πληρωµής τους και διέταξε το Υπουργείο Οικονοµικών
και το Δηµόσιο Ταµείο να καταβάλουν τα επιδικασθέντα
ποσά.
Ο τρίτος προσφεύγων παραπονέθηκε για τη διάρκεια της
εκτέλεσης της από 14 Ιανουαρίου 2002 απόφασης του
Πρωτοδικείου Pechersky του Κιέβου, η οποία έκανε δεκτή
την αγωγή του για καταβολή αναδροµικών για µισθούς
και ισόβια επιδόµατα δικαστικών λειτουργών και αποζηµίωσης για καθυστέρηση της πληρωµής τους και διέταξε το
Υπουργείο Οικονοµικών και το Δηµόσιο Ταµείο να καταβάλουν τα επιδικασθέντα ποσά.
Στους ισχυρισµούς τους επικαλέσθηκαν το άρθρο 6 παρ. 1
της Σύµβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Θεµελιωδών Ελευθεριών.
Επιπλέον, οι προσφεύγοντες διαµαρτυρήθηκαν ότι το κράτος παρεβίασε το δικαίωµα σεβασµού της περιουσίας τους,
το οποίο εγγυάται το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Η δεύτερη προσφεύγουσα παραπονέθηκε ότι
δεν διέθετε πραγµατική προσφυγή, κατά το άρθρο 13, για
να εκφράσει τα παράπονά της, βάσει του άρθρου 6 παρ.
1 της Σύµβασης σχετικά µε τη διάρκεια της µη εκτέλεσης
της δικαστικής απόφασης που είχε εκδοθεί υπέρ της. Επί
του παραδεκτού των παραπόνων των πρώτου, δεύτερης
και τέταρτου προσφευγόντων βάσει του άρθρου 6 παρ. 1
της Σύµβασης, το δικαστήριο έκρινε ότι οι διαφορές µεταξύ
διοικητικών αρχών και υπαλλήλων που ως εκ της θέσεώς
τους συµµετέχουν στην άσκηση εξουσιών δηµοσίου δικαίου, όπως είναι οι δικαστές, δεν απολαύουν των εγγυήσεων του άρθρου 6 παρ. 1. Το δικαστήριο απέρριψε, µε το
προαναφερόµενο σκεπτικό και τα παράπονα της δεύτερης
προσφεύγουσας, βάσει του άρθρου 13 της Σύµβασης, σε
σχέση µε το άρθρο 6 παρ. 1 της Σύµβασης, ως ασυµβίβαστα ratione materiae µε τις διατάξεις της Σύµβασης, κατά
την έννοια του άρθρου 35 παρ. 3, σύµφωνα µε το άρθρο
35 παρ. 4. Αντίθετα, έκρινε ότι το άρθρο 6 παρ. 1 τυγχάνει
εφαρµογής, στο παράπονο σχετικά µε τη µη εκτέλεση της
οριστικής δικαστικής απόφασης, που εκδόθηκε υπέρ του
τρίτου προσφεύγοντος.
Επί του παραδεκτού των παραπόνων όλων των προσφευγόντων, βάσει του άρθρου 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύµβασης, το δικαστήριο έκρινε ότι τα παράπονα αυτά δεν είναι προφανώς αβάσιµα ή απαράδεκτα για
οποιονδήποτε λόγο και ως εκ τούτου πρέπει να κηρυχθούν
παραδεκτά.
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Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η µη πληρωµή των οφειλών εκ
των δικαστικών αποφάσεων οφείλεται στο γεγονός ότι το
κράτος δεν πρόβλεψε τις σχετικές δαπάνες στον Κρατικό
Προϋπολογισµό. Ωστόσο, παραλείποντας επί δύο έτη και
έξι µήνες να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη συµµόρφωση προς την οριστική απόφαση του δικαστηρίου
στην παρούσα υπόθεση, οι Ουκρανικές αρχές στέρησαν,
εν πολλοίς τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 από το ωφέλιµο περιεχόµενό τους. Συνεπώς, το Δικαστήριο συµπέρανε
ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της Σύµβασης
στην υπόθεση του τρίτου προσφεύγοντος.
Δεν επιτεύχθηκε εύλογη ισορροπία µεταξύ των συµφερόντων του κράτους και των συµφερόντων των προσφευγόντων, οι οποίοι, επιπλέον, ήταν υπεύθυνοι για την άσκηση
σηµαντικών δηµόσιων καθηκόντων, κατά την απονοµή
δικαιοσύνης. Ειδικότερα, η εν θέµατι δικαστική διαµάχη,
αφορούσε αποζηµίωση για τη µη συµµόρφωση των αρχών
από το 1995 ως το 2001, προς την εκ του νόµου υποχρέωσή τους να παρέχουν στους προσφεύγοντες τα επιδόµατα
που προβλέπουν για τους δικαστικούς λειτουργούς το σύνταγµα και ο Νόµος περί του Δικαστικού Σώµατος. Ως εκ
τούτου, η κατάσταση των προσφευγόντων, ιδίως δε η ευαίσθητη θέση τους ως ανεξαρτήτων δικαστικών λειτουργών,
επέβαλε στις αρχές να εκτελέσουν τις δικαστικές αποφάσεις
και να διαθέσουν τα αναγκαία ποσά χωρίς καθυστέρηση.
Παράλειψη του κράτους να παράσχει έγκαιρα στους δικαστές τα σχετικά επιδόµατα, είναι ασυµβίβαστη µε την
ανάγκη εξασφάλισης της ικανότητάς τους να ασκούν το δικαστικό λειτούργηµα ανεξάρτητα και αµερόληπτα, ούτως
ώστε να προστατεύονται από εξωτερικές πιέσεις που έχουν
ως στόχο να επηρεάσουν τις αποφάσεις και τη συµπεριφορά τους. Εν προκειµένω, το Δικαστήριο παρέπεµψε στα
σχετικά κείµενα του Συµβουλίου της Ευρώπης, όπως η
Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών για την Ανεξαρτησία,
την Αποτελεσµατικότητα και το Ρόλο των Δικαστών και ο
Ευρωπαϊκός Χάρτης για τη Θεσµική Κατάσταση των Δικαστών, όπου, µεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι: «Προκειµένου να µπορούν οι δικαστές να ασκούν τα καθήκοντά
τους µε αποτελεσµατικό τρόπο, πρέπει να εξασφαλίζονται
οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας, και ιδίως να εξασφαλίζεται ότι η κατάσταση και η αµοιβή των δικαστών τελούν
σε αντιστοιχία προς το κύρος του λειτουργήµατος και το
βάρος των ευθυνών τους.... Οι παράγοντες αυτοί έχουν
αποφασιστική σηµασία για την ανεξαρτησία των δικαστών,
ιδίως δε για την αναγνώριση της σηµασίας του ρόλου τους
ως δικαστών, η οποία εκφράζεται µέσω της επίδειξης του
δέοντος σεβασµού στο πρόσωπό τους και της επαρκούς
οικονοµικής αµοιβής τους (Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών)» και «Κατά την άσκηση του δικαστικού λειτουργή-
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µατος υπό επαγγελµατική ιδιότητα, ο δικαστής δικαιούται
αµοιβή που επαρκεί για να εξασφαλιστεί η προστασία του
από πιέσεις που έχουν ως στόχο να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και γενικότερα τη συµπεριφορά του στο πλαίσιο
της δικαιοδοσίας του, θίγοντας έτσι την ανεξαρτησία και
αµεροληψία του (Ευρωπαϊκός Χάρτης)».
Κατόπιν των ανωτέρω, η µη εξασφάλιση της επαρκούς
και έγκαιρης πληρωµής της αµοιβής των δικαστών των
εθνικών δικαστηρίων και η αβεβαιότητα που τους δηµιούργησε ανέτρεψαν την εύλογη ισορροπία που πρέπει
να υπάρχει µεταξύ των απαιτήσεων του δηµοσίου συµφέροντος και της ανάγκης προστασίας των δικαιωµάτων
των προσφευγόντων για σεβασµό της περιουσίας τους.
Συνεπώς, µη συµµορφούµενες προς τις δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν υπέρ των προσφευγόντων, οι εθνικές
αρχές εµπόδισαν για σηµαντικό χρονικό διάστηµα τους
προσφεύγοντες να εισπράξουν στο ακέραιο τα επιδόµατα
που δικαιούνταν εκ του νόµου, γεγονός που θα µπορούσε
να τους εµποδίσει να ασκήσουν απερίσπαστα τα δικαστικά
τους καθήκοντα.
Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο έκρινε ότι η αδυναµία των
προσφευγόντων να επιτύχουν εκτέλεση των δικαστικών
αποφάσεων που εκδόθηκαν υπέρ τους επί ένα έτος και τέσσερις µήνες (ο πρώτος προσφεύγων, η δεύτερη προσφεύγουσα και ο τέταρτος προσφεύγων) και δύο έτη και έξι
µήνες (ο τρίτος προσφεύγων) είχε ως αποτέλεσµα την παραβίαση του δικαιώµατος σεβασµού της περιουσίας τους
κατά την έννοια του άρθρου 1 του 1ου Πρωτοκόλλου.
Το Δικαστήριο έκρινε επίσης, ότι είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι οι προσφεύγοντες υπέστησαν κάποια ηθική βλάβη
λόγω των σοβαρών παραβιάσεων που διαπιστώθηκαν, η
οποία δε µπορεί να αποκατασταθεί µόνο από τη διαπίστωση παραβίασης εκ µέρους του Δικαστηρίου. Έχοντας υπόψη την ιδιαίτερη και σηµαντική θέση των προσφευγόντων
ως δικαστικών λειτουργών, θεώρησε εύλογο να επιδικάσει
στον πρώτο προσφεύγοντα, τη δεύτερη προσφεύγουσα
και τον τέταρτο προσφεύγοντα το ποσό των 3.000 ευρώ ως
αποζηµίωση για ηθική βλάβη. Για τον ίδιο λόγο, επιδίκασε
στον τρίτο προσφεύγοντα 5.000 ευρώ.
9.2. Μετά από όλα τα παραπάνω και την σχετική νοµολογία85 που διαµορφώθηκε τελικά και από το δικαστήριο του
άρθρου 88 παρ. 2 Συντ. η Πολιτεία έδωσε την ακόλουθη
σώφρονα λύση στα µισθολογικά των Ελλήνων Δικαστών:

85. Προς δόξαν της Δικαιοσύνης ,το Ειδικό Δικαστήριο, χαρακτηρίστηκε από νοµοµαθή «δικαστήριο ελάσσονος νοµικού προβληµατισµού αλλά µείζονος «ευκαιρίας» άσκησης δικαστικής πολιτικής....» (βλ. σχόλιο σε ΕφηµΔΔΔ 2(2007),205).
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α) ως προς τα αναδροµική συµµόρφωση µε τις προεκτεθείσες αποφάσεις του δικαστηρίου του άρθρου 88 Συντ.
εξέδωσε την αριθµό 2/1601/0022 (ΦΕΚ Β΄ 149 30.1.2008)
ΚΥΑ µε θέµα «Καταβολή έκτακτης παροχής στους δικαστικούς λειτουργούς, στα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους (ΝΣΚ), εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των
βαθµίδων» και β) ως προς το µισθολόγιο το θέµα λύθηκε
µε το άρθρο 57 του Ν 3691/2008 (ΕτΚ Α΄ 166/5.8.2008).
Στις διατάξεις του νόµου αυτού περιλαµβάνεται και ειδικότερα στο άρθρο 57 παρ. 13 και η ακόλουθη διάταξη, που δείχνει έµπρακτα πλέον τον σεβασµό της Πολιτείας στο άρθρο
88 παρ. 2 Συντ.: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη ή κανονιστική διοικητική πράξη που
καθορίζει αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις υψηλότερες
των αντίστοιχων των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, σε λειτουργούς και υπαλλήλους του Δηµοσίου, των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και των άλλων ΝΠΔΔ πλην εκείνων
που δεν περιλαµβάνονται στο δηµόσιο τοµέα, σύµφωνα µε
το άρθρο 51 παρ. 1 περ. β΄ του Ν 1892/1990 (ΕτΚ Α΄ 101),
καθώς και στους Προέδρους και τα µέλη των Ανεξάρτητων
Διοικητικών Αρχών ή άλλων Αρχών που εξοµοιώνονται µε
αυτές ή Επιτροπών ή άλλων διοικητικών σχηµατισµών των
φορέων αυτών».
Έτσι τελειώνει ένα ζήτηµα86 που ξεκίνησε από την Εθνική
Παλιγγενεσία και συνεχίζονταν µέχρι σήµερα.
Τελικά, αν, πράγµατι, όλοι θέλουµε γρήγορη και αποτελεσµατική Δικαιοσύνη, νοµίζω ότι καλόν είναι να την
αφήσουµε ήσυχη, να επιτελέσει την Αποστολή της, αφού
πρώτα, την εξοπλίσουµε µε τα µέσα που απαιτούνται, την
προικοδοτήσουµε µε πόρους και τη στελεχώσουµε επαρκώς, εξαφανίζοντας ταυτόχρονα τα δεινά που την ταλανίζουν. Ο Ηράκλειτος, αιώνες πριν από την σηµερινή θλιβερή κατάσταση, θεωρεί ότι η «ύβρις» που προέρχεται από
έλλειψη σεβασµού στη Δικαιοσύνη είναι περισσότερο καταστρεπτική και επικίνδυνη από την πυρκαγιά «ύβριν χρή
σβεννύναι µάλλον ή πυρκαιήν87». Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να πούµε προς όσους απεργάζονται κατά της Δικαιοσύνης, όπως ο Σωκράτης στους Νόµους88: «Τι εγκαλών
ηµίν και τη πόλει επιχειρείς ηµάς απολλύναι».

86. Με τη διάταξη του άρθρου 57 παρ. 12 του Ν 3691/2008 ο νοµοθέτης εξήρεσε (βλ. και εγκύκλιο ΓΛΚ 2/62817/0022/25.8.2008)
της εφαρµογής των διατάξεων του νόµου αυτού τους εξοµοιουµένους µισθολογικά µε τους δικαστικούς λειτουργούς (βουλευτές κ.λπ.). Φρονώ ότι διάταξη είναι ατυχής και θα κριθεί αντισυνταγµατική από τα δικαστήρια.
87. Ηράκλειτος, DIELS, FRAGM 43.
88. Πλάτωνος, Κρίτων, Κεφ. 12.
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